
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به  مناسبت 
ایام حج با تأکید بر وحدت امت اسللامی در 
برابر آمریکای متجاوز و رژیم صهیونیسللتی و 
همچنین لزوم اهتمام به »کمک به فلسطین 
مظلوم، دلسللوزی برای پیکللر مجروح یمن و 
دغدغلله مسلللمانان زیر سللتم در هللر نقطه 
جهان«، سران برخی کشورهای اسامی را که 
برای سود شللخصی چند روزه با رژیم غاصب 
صهیونیستی دست دوستی می دهند به پرهیز 
از ایللن رفتار ذلت بللار نصیحت و در خصوص 
حضور آمریللکا در منطقه و حوادث جاری در 
آمریکا خاطرنشللان کردند: حضور آمریکا در 
غرب آسللیا را به زیان ملت هللای این منطقه 
و موجللب ناامنللی و ویرانی و عقللب ماندگی 
کشورها می دانیم. در قضایای کنونی آمریکا و 
حرکللت ضد تبعیض نژادی در آن هم، موضع 
قاطع ما جانبداری از مللردم و محکوم کردن 
رفتار قسللاوت آمیز دولت نژادپرست آن کشور 

است.
مت�ن این پیام رهبر معظم انقالب به ش�رح 

زیر است.
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

والحمدهلل رّب العالمین و صلّی اهلل علی محّمد 
و آللله الّطاهرین و صحبلله المنتجبین و من 

تبعهم باحسان الی یوم الّدین.
موسم حج که همواره موسم احساس عّزت و 
عظمت و شللکفتگی جهان اسام بود، امسال 
دستخوش اندوه و حسرت مؤمنان و مبتا به 
احسللاس فراق و ناکامی مشتاقان است. دلها 
از غربت کعبه احسللاس غربت میکند و لّبیِک 
جدامانللدگان با اشللک و آه در هم می آمیزد. 
ایللن محرومّیت، کوته  مّدت اسللت و بحول و 

قللّوه ی الهی دیللر نخواهد پاییللد، لکن درس 
آن، که قدردانسللتن نعمت بزرگ حج است، 
بایللد ماندگار شللود و ما را از غفلللت برهاند. 
رمللز عظمت و قللدرت اّمت اسللام در جمع 
فراگیر و متنّوع مؤمنان در حریم کعبه و حرم 
پیامبللر )صلّی اهلل علیه و آللله( و ائّمه ی بقیع 
)علیهم الّسام( را امسال باید بیش از همیشه 

حس کنیم و در آن بیندیشیم.
حج، فریضه ای بی مانند اسللت؛ گل صد برگ 
در میان فرائض اسللامی است؛ گویی همه ی 
جوانللب مهّم فللردی و اجتماعللی و زمینی و 
آسللمانی، و تاریخی و جهانِی دین، قرار است 
در آن مرور شللود. معنویّت در آن هست، ولی 
بدون انزوا و گوشلله  نشللینی و خلوت  گزینی. 
اجتماع در آن هسللت، ولی به دور از درگیری 
و بدگویی و بدخواهی. از سویی حّظ روحی از 
مناجات و ابتهال و ذکر الهی و از سللوِی دیگر 
پیونللد اُنس و ارتباط مردمللی. حاجی با یک 
چشم، پیوند دیرین خود با تاریخ لل با ابراهیم 
و اسللماعیل و هاجر، با رسول خدا در هنگام 
ورود پیروزمندانه به مسللجدالحرام، و با خیل 
مؤمنان صدر اّول لل را می نگرد و با چشللمی 
دیگر، انبللوه مؤمنان هم روزگار خود را که هر 
کدام میتوانند دستی برای همیاری و اعتصام 

جمعی به حبل اهلل باشند.
تدبّر و اندیشللیدن در پدیده ی حج، حج گزار 
را به این باور قطعی میرسللاند که بسیاری از 
آرمانها و آرزوهای دین برای بشللریّت، بدون 
هم افزایللی و همدلی و همللکاری مجموعه ی 
دین داران، به بار نمی نشیند، و با پیدایش این 
همدلی و همکاری، کید معاندان و دشللمنان، 

مشکل مهّمی بر سر این راه پدید نمی آورد.

حللج، رزمایش قللدرت در برابر مسللتکبرانی 
است که کانون فساد و ظلم و ضعیف  ُکشی و 
غارتگری اند و امروز جسم و جان اّمت اسامی 
از سللتمگری و خباثت آنان آزرده و خون آلود 
اسللت. حج، نمایش توانایی های سخت و نرم 
اّمللت اسللت. این، طبیعت حللج و روح حج و 
بخشللی از مهم ترین هدفهای حج است؛ این 
همان اسللت که امام راحل خمینی کبیر، آن 
را حّج ابراهیمی نامید؛ و این همان اسللت که 
اگر متولّیان امر حج که خود را خادم حرمین 
می نامنللد، صادقانلله به آن گللردن نهند و به 
جای خشللنودی دولت آمریکا، رضای الهی را 
برگزینند، میتواند مشللکات بزرگی از جهان 

اسام را حل کند.
امللروز ماننللد همیشلله و بیش از همیشلله، 
مصلحللِت الزامللی اّمت اسللامی، در وحدت 
است؛ وحدتی که ید واحده در برابر تهدیدها و 
دشمنی ها پدید  آَوَرد و بر سر شیطان مجّسم، 
آمریکای متجاوز و غّدار و سللگ زنجیری اش 
رژیم صهیونیسللتی، رعدآسللا فریاد کشللد و 
در برابر زورگویی ها، شللجاعانه سللینه سللپر 
کند. این معنی فرمان الهی اسللت که فرمود: 
قوا.)۱(  َواعَتِصمللوا بَِحبِل اهللِ َجمیًعللا  َوال تََفرَّ
قللرآن حکیم، اّمت اسللامی را در چهارچوب 
»اَِشللّداُّْء َعلَی الُکّفاِر ُرَحمّاُْء بَیَنُهم«)۲( معّرفی 
ا اِلَی الَّذیَن  میکند، و از او وظیفه ی »َوال تَرَکنِوّ
َظلَمللوا«،)۳( »َولَن یَجَعللَل اهلُل لِلکافِریَن َعلَی 
َة الُکفر«)۵(  الُمؤِمنیَن َسبیًا«،)۴( »َفقاتِلوا اَئِمَّ
و »ال تَتَّ لِخذوا َعُدّوی َو َعُدوَُّکم اَولِیّاْء«)۶( را 
میطلبد، و برای اینکه دشمن را مشّخص کند، 
حکللِم »ال یَنهُکُم اهلُل َعللِن الَّذیَن لَم یُقاتِلوُکم 
فِی الّدیللِن َولَم یُخِرجوُکم ِمللن ِدیاِرُکم«)۷( 

صللادر میفرمایللد. ایللن فرمانهللای مهللم و 
سرنوشت ساز، هرگز نباید از منظومه ی فکری 
و ارزشللی ما مسلللمانان جدامانده و به دست 
فراموشللی سپرده شود. امروز بیش از همیشه 
زمینه ی این تحّول اساسللی در دسترس اّمت 
و نخبگان دلسللوز و صاح اندیش آن اسللت. 
امروز بیداری اسامی به معنی توّجه نخبگان 
و جوانان مسلللمان بلله دارایی های معرفتی و 
معنوی خود، یک حقیقت انکار نشدنی است. 
امللروز لیبرالیسللم و کمونیسللم کلله در صد 
سللال پیش و پنجاه سال پیش برجسته ترین 
ارمغانهای تمّدن غرب شمرده میشد، بکلّی از 
جلوه افتاده و عیوب درمان ناپذیر آنها آشللکار 
شده است؛ نظام مبتنی بر آن یک، فروپاشید، 
و نظللام مبتنللی بر ایللن دیگری هللم درگیر 

بحرانهای عمیق و در ُشُرف فروپاشی است.
امروز نه فقط الگوی فرهنگی غرب -که از آغاز 
هم با وقاحت و رسوایی پا به میدان گذاشت- 
بلکه حّتی الگوی سیاسی و اقتصادی آن یعنی 
دموکراسی پول محور و سرمایه داری طبقاتی 
و تبعیض آمیز هم ناکارآمدی و فسللادانگیزی 

خود را نشان داده است.
امروز کم نیسللتند نخبگانی در جهان اسللام 
که با گردن برافراشته و باافتخار و سربلندی، 
هملله ی اّدعاهای معرفتی و تمّدنی غرب را به 
چالش میکشللند و جایگزینهای اسامی را با 
صراحت نشللان میدهند. امللروز حّتی برخی 
متفّکللران غربی که پیش از این، لیبرالیسللم 
را مغرورانلله، پایللان تاریخ معرفللی میکردند، 
بناچار آن اّدعا را پس گرفته و به سللرگردانی 
نظری و عملی خود اعتللراف میکنند. نگاهی 
بلله خیابانهای آمریللکا، به رفتللار دولتمردان 
آمریکا با مردم خود، به دّره ی عمیق فاصله ی 
طبقاتی در آن کشللور، به حقللارت و باهِت 
کسللانی که برای مدیریّت آن کشللور انتخاب 
شللده اند، به تبعیض نژادی هولناک در آن، به 
قسللاوت مأمور موّظف آن کلله یک غیرمجرم 
را در خیابان با خونسللردی و در برابر چشللم 
رهگذران با شللکنجه به قتل میرسللاند، عمق 
بحللران اخاقللی و اجتماعی تمللّدن غربی و 
اعوجاج و بطان فلسفه ی سیاسی و اقتصادی 
آن را آشللکار میکند. رفتللار آمریکا با ملّتهای 
ضعیف، نسللخه ی بللزرگ  شللده ی رفتار آن 
پلیس اسللت که زانوی خللود را بر گردن یک 
سللیاه  پوست بی دفاع گذاشت و آن قدر فشرد 
تا جللان داد. دولتهای دیگر غربی هم هر یک 
به اندازه ی ُوسع و امکان خود نمونه های دیگر 

از این وضعّیت فاجعه  بارند.
حللّج ابراهیمی، پدیده ی شللکوهمند اسللام 
در برابللر ایللن جاهلّیت مدرن اسللت؛ دعوت 
به اسللام و نمایش نمادین زیسللت جامعه ی 
اسامی است. جامعه ای که در آن همزیستی 
مؤمنان، در حرکتی پیوسللته بللر گرد محور 
توحید، برترین نشللانه است؛ دوری از تنازع و 
تعارض، دوری از تبعیض و امتیازات اشرافی، 
دوری از فسللاد و آلودگی، شللرط الزم است؛ 

رمی شللیطان و برائت از مشرکان و آمیختگی 
بللا فرودسللتان و کمللک بلله مسللتمندان و 
برافراشتن شعائر اهل ایمان، در شمار وظایف 
اصلی است؛ و دست یافتن به منافع و مصالح 
عمومی همراه با یاد خدا و شللکر او و بندگی 
او، هدفهای میانی و نهایی اسللت. این تصویر 
اجمالی از جامعه ی اسللامی در آئینه ی حّج 
ابراهیمی اسللت؛ و مقایسلله ی آن با واقعّیت 
جوامللع غربللی پر اّدعللا، دل هر مسلللمان با 
هّمت را لبریز از شوق به تاش و مبارزه برای 

رسیدن به چنین جامعه ای می سازد.
ما مردم ایران به هدایت و رهبری امام خمینی 
کبیر، با چنین شللوقی قدم در راه گذاشتیم و 
موّفق شدیم. ادعا نمیکنیم که توانسته ایم آنچه 
را که می شناسللیم و دوست می داریم یکسره 
تحّقق بخشللیم، ولی اّدعا می کنیم که در این 
راه بسللی پیش رفته و موانع بسیاری را از سِر 
راه برداشته ایم. به برکت اعتماد به وعده های 
قرآنی، گام ما اسللتوار مانده است. بزرگ ترین 
شللیطان راهزن و غّدار ایللن زمان یعنی رژیم 
آمریکا، نتوانسته است ما را بترساند یا مغلوب 
مکر و فریب خود کند یا جلو پیشللرفت ماّدی 

و معنوی ما را بگیرد.
ما هملله ی ملّتهای مسلللمان را برادران خود 
می دانیم و با غیر مسلللمانانی که در جبهه ی 
معارض وارد نشللده اند با نیکی و عدالت رفتار 
می کنیللم. غم و گرفتاری جوامع مسلللمان را 
گرفتاری خود به شمار می آوریم و برای عاج 
آن تاش میکنیم. کمک به فلسطین مظلوم، 
دلسللوزی برای پیکر مجروح یمن و دغدغه ی 
مسلللمانان زیر سللتم در هر نقطه ی جهان را 
اهتمام همیشگی خود قرار می دهیم. نصیحت 
به سللران برخی کشورهای مسلمان را وظیفه 
می دانیللم؛ دولتمردانی که به جللای تکیه به 
برادر مسلللمان خود، به آغوش دشللمن پناه 
می برند و برای سود شخصی چند روزه، تحقیر 
و زورگویی دشمن را تحّمل می کنند و چوب 
حراج به عّزت و استقال ملّت خود میزنند لل 
آنان که بقاء رژیم غاصب و ظالم صهیونیست 
را می پذیرند و پنهان و آشللکار دست دوستی 
به آنان می دهند لل اینان را نصیحت می کنیم 
و از پیامدهای تلخ این رفتار بر حذر می داریم. 
حضللور آمریکا در منطقه ی غرب آسللیا را به 
زیللان ملّتهای این منطقلله و موجب ناامنی و 
ویرانی و عقب ماندگی کشللورها می دانیم. در 
قضایللای کنونِی آمریکا و حرکت ضّد تبعیض 
نللژادی در آن هم، موضع قاطع ما جانب داری 
از مللردم و محکوم کردن رفتار قسللاوت آمیز 

دولت نژادپرست آن کشور است.
در پایان با سام و صلوات به حضرت بقّیةاهلل 
)ارواحنا فداه(، یاد امام راحل را گرامی میدارم 
و به ارواح طّیبه ی شهیدان درود می فرستم و 
حللّج ایمن و مقبول و مبللارک را در آینده ی 
نزدیللک برای اّمت اسللامی از خداوند متعال 
مسئلت میکنم.  پایگاه اطالع رسانی دفتر 

مقام معظم رهبری

رئیس جمهللور با تأکید بر ایللن که چارچوب 
اقتصاد کشللور به خوبی اداره شده است گفت: 
امروز کاالهای اساسللی در اختیار مردم است. 
وفور وجود دارد. البته عاقه مند بودیم در این 

وفور قیمت متعادلی هم باشد.
حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور در 
جلسه هیئت دولت طی سخنانی اظهار داشت : 
در ایام مبارکی هسللتیم و روزهللای پربرکت 
عرفه، عید قربان  و عید غدیر را پیش رو داریم. 
همه این ایام ما را دعوت می کند که در مسیر 
حق باشللیم و امیدواری، اعتماد و توانمندی ما 
را افزون تللر می کند. ما بایللد از روز عرفه برای 
قدرت روحی بیشتر استمداد بطلبیم، خصوصا 
جمات آن دعای معروف امام حسللین)ع( در 
صحرای عرفات که معموال مومنین در این روز 
می خواننللد که به تعبیر امام خمینی)ره( یکی 
از افتخارات شیعه است و این دعا مجموعه ای 
از معارف اسامی است. وی با تأکید بر مسئله 
نظللارت بر مراحللل صللادرات و واردات کاال و 
تأمیللن ارز گفت: باید مانند سللایه بر کاالها و 
تأمین ارزهللا نظارت کنیللم؛ در این چند روز 

دیدیم که برخی مشللکات در این زمینه قابل 
حل است.

وی تصریللح کرد: دشللمن در زمینلله اقتصاد 
نتوانسللت ما را بشللکند و راه هللای دیگری را 
انتخاب کرده اسللت، راه دیگللر ایجاد اختاف 
در کشللور بود و آنها امیدوار شللده بودند و در 
اوایل امسللال امید به جنگ بین قوا داشللتند 
ولللی دیدیم که از این توطئه هم عبور کردیم. 
البتلله بیانللات، دقت، سللخنان و هدایت مقام 
معظم رهبری برای هر سلله قوه نقش اساسی 
داشللت و شاهد آرامش هسللتیم. همانطور که 
ایشان دستور دادند هیچ یک از قوا نباید دنبال 
حاشیه سازی باشند؛ چه ما به عنوان قوه مجریه 
و چه قوای دیگر. اگر قوه ای می خواهد نکته ای 
به ما بگوید، اشللکالی ندارد ولی به شرطی که 
راه حل هم ارائه دهد؛ نقد خالی خیلی مشکلی 

را حل نمی کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه راه سومی که دشمن 
در پیش گرفته، ایجاد شایعات بین مردم است، 
خاطرنشللان کرد: آنهایک روز می گویند کوه ها 
فروخته شللده و روز بعللد می گویند که کوه ها 

و جنگل ها وقف شده اند! اینها در مردم نگرانی 
ایجللاد می کند. مگر می شللود کللوه و بیابان و 
جنگل را وقف کرد؟! این ها شللایعاتی است تا 
مللردم را نگران کنند و هر روز مشللکلی برای 
مردم پیش بیاورند. یک روز می گویند قسمتی 
از کشور را فروخته اند و روز دیگر می گویند که 
جزایر کشور فروخته شده؛ من از این شایعات 
تعجب نمی کنم چون اینها کار طبیعی دشمنان 
است ولی عجیب آن است که چرا گوِش شنوا 

برای این شایعات وجود دارد! 
وی تصریللح کرد: آنها که می خواهند از طریق 
عللزاداری، عللزاداری را زیللر سللوال ببرند که 
بگویند شللیوع کرونا با عزاداری بیشللتر شللد، 
ما بلله آنها اجللازه نمی دهیم و عاشللقان امام 
حسللین)ع( بیش از هملله مراقبت می کنند تا 
اصول بهداشللتی رعایت شود. رئیس جمهور با 
بیان اینکه اگر کسی موجب ابتای فردی شد، 
حق الناس مرتکب شده است، خاطرنشان کرد: 
کسانی که همه پروتکل ها را اجرا نکرده و آن را 
زیر پا می گذارند، حتی اگر الزم باشد باید برای 
آن مجازات در نظر گرفته شود. ما گفته ایم اگر 

کسی وارد اداره ای می شود و پروتکل را رعایت 
نمی کند نباید به او خدمت داده شود.

روحانللی هم چنین تصریح کرد: دشللمنان در 
مرحللله دیگر کار دیگری را شللروع کردند؛ در 
مجامع بین المللی قطعنامه ای علیه ما تصویب 
کردند که نگذارنللد ما به حقوقی که در توافق 
هسللته ای و قطعناملله ۲۲۳۱ در زمینه پایان 
تحریم تسلیحاتی است، دست یابیم. از اینجا و 
آنجا گدایی می کنند و به شرق و غرب می روند 
و در برابللر ایللن و آن خم می شللوند و صبح تا 
شب مانند دالل از کاخ سفید راه افتادند از این 
کشللور به آن کشور و با این تلفن و آن تلفن و 
تا امروز. الحمداهلل هیچ موفقیتی هم به دسللت 
نیاوردند. اگر هم روزی موفق شللوند ما پاسخ 

بسللیار قاطعی به آنها می دهیم. البته در حال 
حاضر کم کم به سمت یأس می روند.

وی ادامه داد: دشمنان ما االن آمده اند داستان 
دیگری را شللروع کرده اند و اقدام به گستاخی 
و شیطنت های خطرناک در آسمان بین المللی 
کردند؛ ایکائو، شللورای امنیت و سللازمان ملل 
و کشللورهای منطقه کجا هستند؟ کشورهایی 
که این تخلف در فضللای آنها صورت گرفته و 
ایللن پرواز به مقصد آنهللا بوده همه باید حرف 
بزنند.مگر می شود در مسللیر آزاد بین المللی، 
یک جنگنده کنار هواپیمای مسللافربری بیاید 
و مردم را در آسللمان بترسللاند؟ این تروریسم 
هوایی اسللت و باید به عنوان تروریسللت با آن 

برخورد شود.

ادامه از صفحه اول
تا چنان القا سللازند که برای حفظ امنیت کشللور 
باید به سللمت مذاکره بللا آمریکا و اروپا و تن دادن 
به زیللاده خواهی های 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 اسللت که در سللایه این امنیت پایدار برای 

رفع مشکات اقتصادی گام بردارند. 
دوم آنکلله این رزمایش برای کشللورها و ملت های 
منطقلله این پیام را دارد که جمهوری اسللامی در 
آمادگی کامل برای دفاع از امنیت منطقه اسللت و 
نیازی نیست که بیگانگان با ادعای امنیت بخواهند 
در منطقه حضور داشللته باشللند. این رزمایش در 
همین حال برای دشللمنان منطقلله همچون رژیم 
صهیونیسللتی و آمریکا که این روزها علیه مقاومت 
خط و نشللان نظامی  می کشند این پیام را دارد که 
اولین خطا آخرین اشتباهشللان خواهد بود و ایران 

پاسخ یک سیلی را با ده سیلی خواهد داد. 
سللوم آنکه این رزمایش بللرای آمریکایی ها دو پیام 
داشللت از یک سو زمان خروج آمریکا از منطقه فرا 
رسللیده اسللت و از سللوی دیگر توان نظامی ایران 
تحریم پذیر نیسللت و اقدامات آمریکا برای تمدید 
تحریم های تسلللیحاتی ایران که بر اساس برجام و 
قطعنامه ۲۲۳۱ در مهرماه لغو می شللود، اقدامی از 

پیش شکست خورده است.
 بلله هر تقدیر می توان گفت کلله رزمایش »پیامبر 
اعظم )ص( ۱۴« و بویژه شلللیک موشک بالستیک 
از اعماق زمین، پیام آور امنیت برای کشور، منطقه 
و جهان اسللت و اینکه آمریللکا گزینه ای جز ترک 
منطقه نللدارد و جمهوری اسللامی آمادگی کامل 
دارد تا در کنار کشللورهای منطقه امنیت منطقه را 

در همه سطوح تامین نمایید. 
آنچلله زمینه سللاز بحللران  در منطقه اسللت حضور 
نیروهای خارجی اسللت که برای منافعشللان به هر 
جنایتی دست می زدند حال آنکه به اذعان جهانیان 
جمهوری اسللامی کانون امنیت جهان اسللت که 
نمللود آن را در عملکرد ایران در حمایت از سللوریه 
و عراق در مبارزه با تروریسم می توان مشاهده کرد 
حال آنکه آمریکا با رفتارهای تروریسللتی همچون 
ترور سردار سلللیمانی محور اصلی بحران سازی در 

منطقه و جهان است.
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گزارش

امیدوارم هرچه زودتر شر آل سعود به خودش برگردد
 دبیر شورای نگهبان گفت: امیدوارم هرچه زودتر شر آل سعود به خودشان 

برگردد و با نابودی این رژیم، اوضاع مردم یمن سامان یابد.
جلسلله شللورای نگهبان با حضور فقها و حقوقدانان و به ریاسللت آیت اهلل 
احمللد جنتی برگزار شللد. آیت اهلل جنتللی، به حادثه دردنللاک و جنایت 
آل سللعود در کشتار حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۶ که برای حضور در مراسم 
»برائت از مشللرکین« شرکت کرده بودند، اشاره کرد و گفت: متأسفانه جنایات 
آل سعود ادامه دارد؛ چنانچه همچنان حمات ناجوانمردانه این رژیم به یمن و تحت 
فشللار قرار گرفتن مردم مظلوم این کشور را شاهدیم که واقعاً اوضاع بسیار ناراحت 
کننده ای اسللت.  وی افزود: البته صبر و مقاومت مردم یمن در مقابل شللرارت های 

آل سعود که همه سختی ها را تحمل می کنند قابل تقدیر است.
 روابط عمومی شورای نگهبان

بیانیه گام دوم نقشه راه تربیتی افسران آینده ارتش است
فرمانده کل ارتش، بیانیه گام دوم انقاب را نقشلله راه تربیتی و آموزشی 
افسللران آینده ارتش دانست. امیر سرلشللکر سید عبدالرحیم موسوی به 
صورت سللرزده با حضور در سللربازخانه 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، آسایشگاه ها و اماکن خدماتی دانشجویان بخش دیگری از برنامه های 
فرمانده کل ارتش در این بازدید بود که دسللتورات الزم را برای هرچه بهتر برگزار 
کردن این دوره صادر کرد. سرلشللکر موسللوی تاکید کرد: بیانیه گام دوم انقاب، 
نقشه راه تربیتی و آموزشی افسران آینده ارتش است که عاوه بر توانایی، مهارت و 
دانش دفاع از کشور، نظام اسامی و استقال کشور باید خود را تا حد شایستگی و 

در شأن فرماندهی معظم کل قوا ارتقاء دهند.  روابط عمومی ارتش

دولت ارز را در زمان نامناسبی در بازار توزیع کرد
عضو کمیسللیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه توزیع 
نامناسللب ارز از سللوی دولت در بازار یک اشتباه بود، اظهارداشت: این 
اشللتباه به التهابات بازار ارز دامللن زد، به نوعی که قیمت ارز از کنترل 
خارج شللد. جبار کوچکی افزود: متاسفانه دولت قدرت کنترل بازار دالر 

را ندارد و تنها نظاره گر رویداد های مخرب این بازار است.
وی بیان داشت: این در حالی است که نوسان قیمت دالر هر لحظه بر قیمت 
کاال های مایحتاج مردم تاثیر گذاشته و به تبع آن مشکات اقتصادی آن هم در 

زمان شیوع ویروس کرونا چند برابر شده است.
عضو کمیسللیون برنامه و بودجه اظهارداشللت:ارز پاشی از سللوی دولت در بازار 
نهایتا باعث شللد تا دالالن این بازار پا به میدان گذاشته و مقادیر زیادی ازر را از 

بازار جمع آوری کنند.  میزان

هویت عمه رهبر کره شمالی 
مشخص نیست ولی اسمش 

"کیم" است
 

یللک نماینللده مجلس: در صللورت مخالفللت وزیر 
بهداشت با تعویق کنکور اگر وزارت علوم تمکین نکند 
ما ابزار های قانونی را به کار خواهیم گرفت تا تمکین 

انجام بشود.
عبارت فوق به زبان سللاده کللدام یک از گزینه های 

زیر می شود؟
الللف( اگر زیر بللار زور نروند آنقللدر زور می زنیم تا 

زوردان آنها پاره شود.
ب( تمکیللن می کنی یللا بدهم تمکینللت 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 "سلللطان قبر" هنوز مشخص 
نشللده اما طبق تحقیقللات، نام خانوادگللی این فرد 

»امیری« است.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر 

نادرست است؟
الف( طبق تحقیقات هویت عمه رهبر کره شللمالی 
هنوز مشخص نشللده 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( طبللق تحقیقات هویت "ننجون"هنوز مشللخص 
نشده ولی نام این فرد "عامل استکبار جهانی" است.

 معاون اماک سللازمان ثبت: سللند مالکیت اراضی 
آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شللرقی 

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 می شود.

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت موسم حج:

رفتار دولت نژادپرست 
آمریکا را محکوم و از 

حرکت مردم 
حمایت می کنیم

روحانی: 

چارچوب اقتصاد کشور به خوبی اداره شده است


