امیدوارم هرچه زودتر شر آلسعود به خودش برگردد
دبیر شورای نگهبان گفت :امیدوارم هرچه زودتر شر آلسعود به خودشان
برگردد و با نابودی این رژیم ،اوضاع مردم یمن سامان یابد.
جلس��ه ش��ورای نگهبان با حضور فقها و حقوقدانان و به ریاس��ت آیتاهلل
احم��د جنتی برگزار ش��د .آیتاهلل جنت��ی ،به حادثه دردن��اک و جنایت
آلس��عود در کشتار حجاج ایرانی در سال  ۱۳۶۶که برای حضور در مراسم
«برائت از مش��رکین» شرکت کرده بودند ،اشاره کرد و گفت :متأسفانه جنایات
آلسعود ادامه دارد؛ چنانچه همچنان حمالت ناجوانمردانه این رژیم به یمن و تحت
فش��ار قرار گرفتن مردم مظلوم این کشور را شاهدیم که واقعاً اوضاع بسیار ناراحت
کنندهای اس��ت .وی افزود :البته صبر و مقاومت مردم یمن در مقابل ش��رارتهای
آلسعود که همه سختیها را تحمل میکنند قابل تقدیر است.
روابط عمومی شورای نگهبان

دولت ارز را در زمان نامناسبی در بازار توزیع کرد
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه توزیع
نامناس��ب ارز از س��وی دولت در بازار یک اشتباه بود ،اظهارداشت :این
اش��تباه به التهابات بازار ارز دام��ن زد ،به نوعی که قیمت ارز از کنترل
خارج ش��د .جبار کوچکی افزود :متاسفانه دولت قدرت کنترل بازار دالر
را ندارد و تنها نظاره گر رویدادهای مخرب این بازار است.
وی بیان داشت :این در حالی است که نوسان قیمت دالر هر لحظه بر قیمت
کاالهای مایحتاج مردم تاثیر گذاشته و به تبع آن مشکالت اقتصادی آن هم در
زمان شیوع ویروس کرونا چند برابر شده است.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه اظهارداش��ت:ارز پاشی از س��وی دولت در بازار
نهایتا باعث ش��د تا دالالن این بازار پا به میدان گذاشته و مقادیر زیادی ازر را از
میزان
بازار جمع آوری کنند.

رویداد
سرمقاله
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هویت عمه رهبر کره شمالی
مشخص نیست ولی اسمش
"کیم" است
ی��ک نماین��ده مجلس :در ص��ورت مخالف��ت وزیر
بهداشت با تعویق کنکور اگر وزارت علوم تمکین نکند
ما ابزارهای قانونی را به کار خواهیم گرفت تا تمکین
انجام بشود.
عبارت فوق به زبان س��اده ک��دام یک از گزینه های
زیر می شود؟
ال��ف) اگر زیر ب��ار زور نروند آنق��در زور می زنیم تا
زوردان آنها پاره شود.
ب) تمکی��ن می کنی ی��ا بدهم تمکین��ت را به باد
بدهند؟
ج) یا تمکین کن یا همچین استیضاحت می کنیم که
شب ها خواب تمکین ببینی.
د) زبان خوش اثر نداشت چوب تر هم هست.
یک مقام آگاه :هویت "س��لطان قبر" هنوز مشخص
نش��ده اما طبق تحقیق��ات ،نام خانوادگ��ی این فرد
«امیری» است.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر
نادرست است؟
الف) طبق تحقیقات هویت عمه رهبر کره ش��مالی
هنوز مشخص نش��ده ولی نام این فرد "کیم کیونگ
هویی" است.
ب) طبق تحقیقات هویت "عمو پورنگ"هنوز مشخص
نشده ولی نام این فرد "داریوش فرضیایی" است.
ج) طبق تحقیقات هویت "جناب خان" هنوز مشخص
نشده ولی نام این فرد "محمد بحرانی" است.
د) طب��ق تحقیقات هویت "ننجون"هنوز مش��خص
نشده ولی نام این فرد "عامل استکبار جهانی" است.
معاون امالک س��ازمان ثبت :س��ند مالکیت اراضی
آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب ش��رقی
است هم به نام دولت صادر شد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
ب) روغن ریخته وقف قتدیل های زیارتگاه می شود.
ج) معما چو حل گشت آسان شود.
د) یک گزینه دیگر به دلیل رد شدن زن و بچه مردم
از کنار این روزنامه سانسور میشود.
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گزارش

ادامه از صفحه اول

تا چنان القا س��ازند که برای حفظ امنیت کش��ور
باید به س��مت مذاکره ب��ا آمریکا و اروپا و تن دادن
به زی��اده خواهیهای آنها پیش رفت .این رزمایش
برای داخل کشور این پیام را دارد که امنیت کشور
تامین شده است و اکنون نوبت به فعاالن در حوزه
اقتصاد اس��ت که در س��ایه این امنیت پایدار برای
رفع مشکالت اقتصادی گام بردارند.
دوم آنک��ه این رزمایش برای کش��ورها و ملتهای
منطق��ه این پیام را دارد که جمهوری اس�لامی در
آمادگی کامل برای دفاع از امنیت منطقه اس��ت و
نیازی نیست که بیگانگان با ادعای امنیت بخواهند
در منطقه حضور داش��ته باش��ند .این رزمایش در
همین حال برای دش��منان منطق��ه همچون رژیم
صهیونیس��تی و آمریکا که این روزها علیه مقاومت
خط و نش��ان نظامی میکشند این پیام را دارد که
اولین خطا آخرین اشتباهش��ان خواهد بود و ایران
پاسخ یک سیلی را با ده سیلی خواهد داد.
س��وم آنکه این رزمایش ب��رای آمریکاییها دو پیام
داش��ت از یک سو زمان خروج آمریکا از منطقه فرا
رس��یده اس��ت و از س��وی دیگر توان نظامی ایران
تحریم پذیر نیس��ت و اقدامات آمریکا برای تمدید
تحریمهای تس��لیحاتی ایران که بر اساس برجام و
قطعنامه  2231در مهرماه لغو میش��ود ،اقدامی از
پیش شکست خورده است.
ب��ه هر تقدیر میتوان گفت ک��ه رزمایش «پیامبر
اعظم (ص)  »14و بویژه ش��لیک موشک بالستیک
از اعماق زمین ،پیام آور امنیت برای کشور ،منطقه
و جهان اس��ت و اینکه آمری��کا گزینهای جز ترک
منطقه ن��دارد و جمهوری اس�لامی آمادگی کامل
دارد تا در کنار کش��ورهای منطقه امنیت منطقه را
در همه سطوح تامین نمایید.
ن در منطقه اس��ت حضور
آنچ��ه زمینهس��از بح��را 
نیروهای خارجی اس��ت که برای منافعش��ان به هر
جنایتی دست میزدند حال آنکه به اذعان جهانیان
جمهوری اس�لامی کانون امنیت جهان اس��ت که
نم��ود آن را در عملکرد ایران در حمایت از س��وریه
و عراق در مبارزه با تروریسم میتوان مشاهده کرد
حال آنکه آمریکا با رفتارهای تروریس��تی همچون
ترور سردار س��لیمانی محور اصلی بحرانسازی در
منطقه و جهان است.

بیانیه گام دوم نقشه راه تربیتی افسران آینده ارتش است

فرمانده کل ارتش ،بیانیه گام دوم انقالب را نقش��ه راه تربیتی و آموزشی
افس��ران آینده ارتش دانست .امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی به
صورت س��رزده با حضور در س��ربازخانه دوآب نیروی زمینی ارتش ،روند
پبشرفت دوره رزم در شرایط ویژه دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)
نزاجا را ارزیابی کرد .دیدارهای چهره به چهره و بازدید از میادین و اماکن
آموزشی ،آسایشگاهها و اماکن خدماتی دانشجویان بخش دیگری از برنامههای
فرمانده کل ارتش در این بازدید بود که دس��تورات الزم را برای هرچه بهتر برگزار
کردن این دوره صادر کرد .سرلش��کر موس��وی تاکید کرد :بیانیه گام دوم انقالب،
نقشه راه تربیتی و آموزشی افسران آینده ارتش است که عالوه بر توانایی ،مهارت و
دانش دفاع از کشور ،نظام اسالمی و استقالل کشور باید خود را تا حد شایستگی و
در شأن فرماندهی معظم کل قوا ارتقاء دهند .روابط عمومی ارتش

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت موسم حج:

رفتار دولت نژادپرست
آمریکا را محکوم و از
حرکت مردم
حمایتمیکنیم

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی بهمناسبت
ایام حج با تأکید بر وحدت امت اس�لامی در
برابر آمریکای متجاوز و رژیم صهیونیس��تی و
همچنین لزوم اهتمام به «کمک به فلسطین
مظلوم ،دلس��وزی برای پیک��ر مجروح یمن و
دغدغ��ه مس��لمانان زیر س��تم در ه��ر نقطه
جهان» ،سران برخی کشورهای اسالمی را که
برای سود ش��خصی چند روزه با رژیم غاصب
صهیونیستی دست دوستی میدهند به پرهیز
از ای��ن رفتار ذلتب��ار نصیحت و در خصوص
حضور آمری��کا در منطقه و حوادث جاری در
آمریکا خاطرنش��ان کردند :حضور آمریکا در
غرب آس��یا را به زیان ملته��ای این منطقه
و موج��ب ناامن��ی و ویرانی و عق��ب ماندگی
کشورها میدانیم .در قضایای کنونی آمریکا و
حرک��ت ضد تبعیض نژادی در آن هم ،موضع
قاطع ما جانبداری از م��ردم و محکوم کردن
رفتار قس��اوتآمیز دولت نژادپرست آن کشور
است.
مت�ن این پیام رهبر معظم انقالب به ش�رح
زیر است.

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
رب العالمین و صلّی اهلل علی محمّ د
والحمدهلل ّ
و آل��ه الطّ اهرین و صحب��ه المنتجبین و من
تبعهم باحسان الی یوم الدّ ین.
موسم حج که همواره موسم احساس عزّت و
عظمت و ش��کفتگی جهان اسالم بود ،امسال
دستخوش اندوه و حسرت مؤمنان و مبتال به
احس��اس فراق و ناکامی مشتاقان است .دلها
ّیک
از غربت کعبه احس��اس غربت میکند و لب ِ
جدامان��دگان با اش��ک و آه در هم میآمیزد.
ای��ن محرومیّت ،کوتهمدّ ت اس��ت و بحول و

ق�� ّوهی الهی دی��ر نخواهد پایی��د ،لکن درس
آن ،که قدردانس��تن نعمت بزرگ حج است،
بای��د ماندگار ش��ود و ما را از غفل��ت برهاند.
رم��ز عظمت و ق��درت امّت اس�لام در جمع
فراگیر و متنوّع مؤمنان در حریم کعبه و حرم
پیامب��ر (صلّی اهلل علیه و آل��ه) و ائمّ هی بقیع
(علیهمالسّ الم) را امسال باید بیش از همیشه
حس کنیم و در آن بیندیشیم.
حج ،فریضهای بیمانند اس��ت؛ گل صد برگ
در میان فرائض اس�لامی است؛ گویی همهی
جوان��ب مهمّ ف��ردی و اجتماع��ی و زمینی و
آس��مانی ،و تاریخی و جهانیِ دین ،قرار است
در آن مرور ش��ود .معنویّت در آن هست ،ولی
بدون انزوا و گوش��هنش��ینی و خلوتگزینی.
اجتماع در آن هس��ت ،ولی به دور از درگیری
حظ روحی از
و بدگویی و بدخواهی .از سویی ّ
مناجات و ابتهال و ذکر الهی و از س��ویِ دیگر
پیون��د ا ُنس و ارتباط مردم��ی .حاجی با یک
چشم ،پیوند دیرین خود با تاریخ ــ با ابراهیم
و اس��ماعیل و هاجر ،با رسول خدا در هنگام
ورود پیروزمندانه به مس��جدالحرام ،و با خیل
مؤمنان صدر اوّل ــ را مینگرد و با چش��می
دیگر ،انب��وه مؤمنان همروزگار خود را که هر
کدام میتوانند دستی برای همیاری و اعتصام
جمعی به حبلاهلل باشند.
تدب ّر و اندیش��یدن در پدیدهی حج ،حجگزار
را به این باور قطعی میرس��اند که بسیاری از
آرمانها و آرزوهای دین برای بش��ریّت ،بدون
همافزای��ی و همدلی و هم��کاری مجموعهی
دینداران ،به بار نمینشیند ،و با پیدایش این
همدلی و همکاری ،کید معاندان و دش��منان،
مشکل مهمّ ی بر سر این راه پدید نمیآورد.

ح��ج ،رزمایش ق��درت در برابر مس��تکبرانی
است که کانون فساد و ظلم و ضعیفکُشی و
غارتگریاند و امروز جسم و جان امّت اسالمی
از س��تمگری و خباثت آنان آزرده و خونآلود
اس��ت .حج ،نمایش تواناییهای سخت و نرم
امّ��ت اس��ت .این ،طبیعت ح��ج و روح حج و
بخش��ی از مهمترین هدفهای حج است؛ این
همان اس��ت که امام راحل خمینی کبیر ،آن
را حجّ ابراهیمی نامید؛ و این همان اس��ت که
اگر متول ّیان امر حج که خود را خادم حرمین
مینامن��د ،صادقان��ه به آن گ��ردن نهند و به
جای خش��نودی دولت آمریکا ،رضای الهی را
برگزینند ،میتواند مش��کالت بزرگی از جهان
اسالم را حل کند.
ام��روز مانن��د همیش��ه و بیش از همیش��ه،
مصلح��ت الزام��ی امّت اس�لامی ،در وحدت
ِ
است؛ وحدتی که ید واحده در برابر تهدیدها و
دشمنیها پدیدآ َورَد و بر سر شیطان مجسّ م،
آمریکای متجاوز و غدّ ار و س��گ زنجیریاش
رژیم صهیونیس��تی ،رعدآس��ا فریاد کش��د و
در برابر زورگوییها ،ش��جاعانه س��ینه س��پر
کند .این معنی فرمان الهی اس��ت که فرمود:
وَاعتَصِ م��وا ب ِحَ بلِ اهلل ِ جَ میعً��ا وَال تَ َفرَّقوا)۱(.
ق��رآن حکیم ،امّت اس�لامی را در چهارچوب
«ا َشِ ��دّ ا ّْ ُء َعلَی ال ُکفّا ِر رُحَ م ّاْ ُء ب َی َنهُم»( )۲معرّفی
میکند ،و از او وظیفهی «وَال تَرکَن ِوّا اِل َی ال َّذینَ
هلل ل ِلکافِرینَ َعلَی
ظَ لَم��وا»َ « )۳(،ول َن یَجعَ��لَ ا ُ
المُ ؤمِنینَ سَ بیلاً »« )۴(،فَقات ِلوا اَئ ِ َّم َة الکُفر»()۵
و «ال تَتَّـخِ ذوا عَدُ وّی َو عَدُ َّوکُم ا َول ِی ّاْء»( )۶را
میطلبد ،و برای اینکه دشمن را مشخّ ص کند،
هلل عَ��نِ ال َّذینَ ل َم یُقات ِلوکُم
حک��مِ «ال یَنه ُکمُ ا ُ
فِی الدّ ی��نِ َول َم یُخرِجوکُم مِ��ن دِیا ِرکُم»()۷

ص��ادر میفرمای��د .ای��ن فرمانه��ای مه��م و
سرنوشتساز ،هرگز نباید از منظومهی فکری
و ارزش��ی ما مس��لمانان جدامانده و بهدست
فراموش��ی سپرده شود .امروز بیش از همیشه
زمینهی این تحوّل اساس��ی در دسترس امّت
و نخبگان دلس��وز و صالحاندیش آن اس��ت.
امروز بیداری اسالمی به معنی توجّ ه نخبگان
و جوانان مس��لمان ب��ه داراییهای معرفتی و
معنوی خود ،یک حقیقت انکار نشدنی است.
ام��روز لیبرالیس��م و کمونیس��م ک��ه در صد
س��ال پیش و پنجاه سال پیش برجستهترین
ارمغانهای تمدّ ن غرب شمرده میشد ،بکلّی از
جلوه افتاده و عیوب درمانناپذیر آنها آش��کار
شده است؛ نظام مبتنی بر آن یک ،فروپاشید،
و نظ��ام مبتن��ی بر ای��ن دیگری ه��م درگیر
بحرانهای عمیق و در شُ رُف فروپاشی است.
امروز نه فقط الگوی فرهنگی غرب -که از آغاز
هم با وقاحت و رسوایی پا به میدان گذاشت-
بلکه حتّی الگوی سیاسی و اقتصادی آن یعنی
دموکراسی پولمحور و سرمایهداری طبقاتی
و تبعیضآمیز هم ناکارآمدی و فس��ادانگیزی
خود را نشان داده است.
امروز کم نیس��تند نخبگانی در جهان اس�لام
که با گردن برافراشته و باافتخار و سربلندی،
هم��هی ادّعاهای معرفتی و تمدّ نی غرب را به
چالش میکش��ند و جایگزینهای اسالمی را با
صراحت نش��ان میدهند .ام��روز حتّی برخی
متفکّ��ران غربی که پیش از این ،لیبرالیس��م
را مغروران��ه ،پای��ان تاریخ معرف��ی میکردند،
بناچار آن ادّعا را پس گرفته و به س��رگردانی
نظری و عملی خود اعت��راف میکنند .نگاهی
ب��ه خیابانهای آمری��کا ،به رفت��ار دولتمردان
آمریکا با مردم خود ،به د ّرهی عمیق فاصلهی
بالهت
ِ
طبقاتی در آن کش��ور ،به حق��ارت و
کس��انی که برای مدیریّت آن کش��ور انتخاب
ش��دهاند ،به تبعیضنژادی هولناک در آن ،به
قس��اوت مأمور موظّ ف آن ک��ه یک غیرمجرم
را در خیابان با خونس��ردی و در برابر چش��م
رهگذران با ش��کنجه به قتل میرس��اند ،عمق
بح��ران اخالق��ی و اجتماعی تم��دّ ن غربی و
اعوجاج و بطالن فلسفهی سیاسی و اقتصادی
آن را آش��کار میکند .رفت��ار آمریکا با ملّتهای
ضعیف ،نس��خهی ب��زرگ ش��دهی رفتار آن
پلیس اس��ت که زانوی خ��ود را بر گردن یک
س��یاهپوست بیدفاع گذاشت و آن قدر فشرد
تا ج��ان داد .دولتهای دیگر غربی هم هر یک
به اندازهی وُسع و امکان خود نمونههای دیگر
از این وضعیّت فاجع ه بارند.
ح��جّ ابراهیمی ،پدیدهی ش��کوهمند اس�لام
در براب��ر ای��ن جاهلیّت مدرن اس��ت؛ دعوت
به اس�لام و نمایش نمادین زیس��ت جامعهی
اسالمی است .جامعهای که در آن همزیستی
مؤمنان ،در حرکتی پیوس��ته ب��ر گرد محور
توحید ،برترین نش��انه است؛ دوری از تنازع و
تعارض ،دوری از تبعیض و امتیازات اشرافی،
دوری از فس��اد و آلودگی ،ش��رط الزم است؛

رمی ش��یطان و برائت از مشرکان و آمیختگی
ب��ا فرودس��تان و کم��ک ب��ه مس��تمندان و
برافراشتن شعائر اهل ایمان ،در شمار وظایف
اصلی است؛ و دست یافتن به منافع و مصالح
عمومی همراه با یاد خدا و ش��کر او و بندگی
او ،هدفهای میانی و نهایی اس��ت .این تصویر
اجمالی از جامعهی اس�لامی در آئینهی حجّ
ابراهیمی اس��ت؛ و مقایس��هی آن با واقعیّت
جوام��ع غرب��ی پر ادّع��ا ،دل هر مس��لمان با
همّ ت را لبریز از شوق به تالش و مبارزه برای
رسیدن به چنین جامعهای میسازد.
ما مردم ایران به هدایت و رهبری امام خمینی
کبیر ،با چنین ش��وقی قدم در راه گذاشتیم و
موفّق شدیم .ادعا نمیکنیم که توانستهایم آنچه
را که میشناس��یم و دوست میداریم یکسره
تحقّق بخش��یم ،ولی ادّعا میکنیم که در این
راه بس��ی پیش رفته و موانع بسیاری را از س ِر
راه برداشتهایم .به برکت اعتماد به وعدههای
قرآنی ،گام ما اس��توار مانده است .بزرگترین
ش��یطان راهزن و غدّ ار ای��ن زمان یعنی رژیم
آمریکا ،نتوانسته است ما را بترساند یا مغلوب
مکر و فریب خود کند یا جلو پیش��رفت مادّی
و معنوی ما را بگیرد.
ما هم��هی ملّتهای مس��لمان را برادران خود
میدانیم و با غیر مس��لمانانی که در جبههی
معارض وارد نش��دهاند با نیکی و عدالت رفتار
میکنی��م .غم و گرفتاری جوامع مس��لمان را
گرفتاری خود به شمار میآوریم و برای عالج
آن تالش میکنیم .کمک به فلسطین مظلوم،
دلس��وزی برای پیکر مجروح یمن و دغدغهی
مس��لمانان زیر س��تم در هر نقطهی جهان را
اهتمام همیشگی خود قرار میدهیم .نصیحت
به س��ران برخی کشورهای مسلمان را وظیفه
میدانی��م؛ دولتمردانی که به ج��ای تکیه به
برادر مس��لمان خود ،به آغوش دش��من پناه
میبرند و برای سود شخصی چند روزه ،تحقیر
و زورگویی دشمن را تحمّ ل میکنند و چوب
حراج به عزّت و استقالل ملّت خود میزنند ــ
آنان که بقاء رژیم غاصب و ظالم صهیونیست
را میپذیرند و پنهان و آش��کار دست دوستی
به آنان میدهند ــ اینان را نصیحت میکنیم
و از پیامدهای تلخ این رفتار بر حذر میداریم.
حض��ور آمریکا در منطقهی غرب آس��یا را به
زی��ان ملّتهای این منطق��ه و موجب ناامنی و
ویرانی و عقبماندگی کش��ورها میدانیم .در
قضای��ای کنونیِ آمریکا و حرکت ضدّ تبعیض
ن��ژادی در آن هم ،موضع قاطع ما جانبداری
از م��ردم و محکوم کردن رفتار قس��اوتآمیز
دولت نژادپرست آن کشور است.
در پایان با سالم و صلوات به حضرت بقیّةاهلل
(ارواحنا فداه) ،یاد امام راحل را گرامی میدارم
و به ارواح طیّبهی شهیدان درود میفرستم و
ح��جّ ایمن و مقبول و مب��ارک را در آیندهی
نزدی��ک برای امّت اس�لامی از خداوند متعال
پایگاه اطالع رسانی دفتر
مسئلت میکنم.
مقام معظم رهبری

روحانی:

چارچوب اقتصاد کشور به خوبی اداره شده است
رئیس جمه��ور با تأکید بر ای��ن که چارچوب
اقتصاد کش��ور به خوبی اداره شده است گفت:
امروز کاالهای اساس��ی در اختیار مردم است.
وفور وجود دارد .البته عالقه مند بودیم در این
وفور قیمت متعادلی هم باشد.
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور در
جلسه هیئت دولت طی سخنانی اظهار داشت:
در ایام مبارکی هس��تیم و روزه��ای پربرکت
عرفه ،عید قربان و عید غدیر را پیش رو داریم.
همه این ایام ما را دعوت میکند که در مسیر
حق باش��یم و امیدواری ،اعتماد و توانمندی ما
را افزونت��ر میکند .ما بای��د از روز عرفه برای
قدرت روحی بیشتر استمداد بطلبیم ،خصوصا
جمالت آن دعای معروف امام حس��ین(ع) در
صحرای عرفات که معموال مومنین در این روز
میخوانن��د که به تعبیر امام خمینی(ره) یکی
از افتخارات شیعه است و این دعا مجموعهای
از معارف اسالمی است .وی با تأکید بر مسئله
نظ��ارت بر مراح��ل ص��ادرات و واردات کاال و
تأمی��ن ارز گفت :باید مانند س��ایه بر کاالها و
تأمین ارزه��ا نظارت کنی��م؛ در این چند روز

دیدیم که برخی مش��کالت در این زمینه قابل
حل است.
وی تصری��ح کرد :دش��من در زمین��ه اقتصاد
نتوانس��ت ما را بش��کند و راهه��ای دیگری را
انتخاب کرده اس��ت ،راه دیگ��ر ایجاد اختالف
در کش��ور بود و آنها امیدوار ش��ده بودند و در
اوایل امس��ال امید به جنگ بین قوا داش��تند
ول��ی دیدیم که از این توطئه هم عبور کردیم.
البت��ه بیان��ات ،دقت ،س��خنان و هدایت مقام
معظم رهبری برای هر س��ه قوه نقش اساسی
داش��ت و شاهد آرامش هس��تیم .همانطور که
ایشان دستور دادند هیچ یک از قوا نباید دنبال
حاشیهسازی باشند؛ چه ما به عنوان قوه مجریه
و چه قوای دیگر .اگر قوهای میخواهد نکتهای
به ما بگوید ،اش��کالی ندارد ولی به شرطی که
راه حل هم ارائه دهد؛ نقد خالی خیلی مشکلی
را حل نمیکند.
رئیسجمهور با بیان اینکه راه سومی که دشمن
در پیش گرفته ،ایجاد شایعات بین مردم است،
خاطرنش��ان کرد :آنهایک روز میگویند کوهها
فروخته ش��ده و روز بع��د میگویند که کوهها

و جنگلها وقف شدهاند! اینها در مردم نگرانی
ایج��اد میکند .مگر میش��ود ک��وه و بیابان و
جنگل را وقف کرد؟! اینها ش��ایعاتی است تا
م��ردم را نگران کنند و هر روز مش��کلی برای
مردم پیش بیاورند .یک روز میگویند قسمتی
از کشور را فروختهاند و روز دیگر میگویند که
جزایر کشور فروخته شده؛ من از این شایعات
تعجب نمیکنم چون اینها کار طبیعی دشمنان
گوش شنوا
ِ
است ولی عجیب آن است که چرا
برای این شایعات وجود دارد!
وی تصری��ح کرد :آنها که میخواهند از طریق
ع��زاداری ،ع��زاداری را زی��ر س��وال ببرند که
بگویند ش��یوع کرونا با عزاداری بیش��تر ش��د،
ما ب��ه آنها اج��ازه نمیدهیم و عاش��قان امام
حس��ین(ع) بیش از هم��ه مراقبت میکنند تا
اصول بهداش��تی رعایت شود .رئیسجمهور با
بیان اینکه اگر کسی موجب ابتالی فردی شد،
حق الناس مرتکب شده است ،خاطرنشان کرد:
کسانی که همه پروتکلها را اجرا نکرده و آن را
زیر پا میگذارند ،حتی اگر الزم باشد باید برای
آن مجازات در نظر گرفته شود .ما گفتهایم اگر

کسی وارد ادارهای میشود و پروتکل را رعایت
نمیکند نباید به او خدمت داده شود.
روحان��ی همچنین تصریح کرد :دش��منان در
مرحل��ه دیگر کار دیگری را ش��روع کردند؛ در
مجامع بینالمللی قطعنامهای علیه ما تصویب
کردند که نگذارن��د ما به حقوقی که در توافق
هس��تهای و قطعنام��ه  2231در زمینه پایان
تحریم تسلیحاتی است ،دست یابیم .از اینجا و
آنجا گدایی میکنند و به شرق و غرب میروند
و در براب��ر ای��ن و آن خم میش��وند و صبح تا
شب مانند دالل از کاخ سفید راه افتادند از این
کش��ور به آن کشور و با این تلفن و آن تلفن و
تا امروز .الحمداهلل هیچ موفقیتی هم بهدس��ت
نیاوردند .اگر هم روزی موفق ش��وند ما پاسخ

بس��یار قاطعی به آنها میدهیم .البته در حال
حاضر کمکم به سمت یأس میروند.
وی ادامه داد :دشمنان ما االن آمدهاند داستان
دیگری را ش��روع کردهاند و اقدام به گستاخی
و شیطنتهای خطرناک در آسمان بین المللی
کردند؛ ایکائو ،ش��ورای امنیت و س��ازمان ملل
و کش��ورهای منطقه کجا هستند؟ کشورهایی
که این تخلف در فض��ای آنها صورت گرفته و
ای��ن پرواز به مقصد آنه��ا بوده همه باید حرف
بزنند.مگر میشود در مس��یر آزاد بینالمللی،
یک جنگنده کنار هواپیمای مس��افربری بیاید
و مردم را در آس��مان بترس��اند؟ این تروریسم
هوایی اس��ت و باید به عنوان تروریس��ت با آن
برخورد شود.

