
  رهبر انقالب: برخورد ما با امريکا برخورد اراده هاست و اراده ما قوي تر است

مقاومت     گزينه  قطعي
حضرت آيت اهلل خامنه ای،     سياسي
رهبلر معظلم انقلالب 
اسالمی عصر ديروز در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام 
با تأکیلد بر ضلرورت تقلوای مسلئوالن، به ويلژه در 
»رسیدگی به امور مردم، رعايت بیت المال و اجتناب از 
اشرافیت « به بیان وظايف اساسی مسئوالن سه قوه برای 
حل مشکالت اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشاره 
به اقداملات خبیثانه امريکا برای »تغییر محاسلبات و 
تسلیم شدن مسلئوالن « و نیز »فاصله گرفتن مردم از 
نظام « افزودند: گزينه قطعی ملت ايلران در مواجهه با 
دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست، چرا که مذاکره با 
دولت کنونی امريکا سلّم مضاعف اسلت، البته جنگی 
نخواهد شد بلکه برخورد، برخورد اراده هاست و در اين 
زمینه، اراده ملت ايران و نظام اسالمی قوی تر از دشمن 
اسلت و به فضل الهی اين بلار هم پیروز خواهیم شلد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، 
رهبر انقالب اسللالمی در ابتدای سخنانشان ماه رمضان 
را »ماه تقوا« و زمینه و بسللتری برای رواج پروا از خداوند 
متعال خواندند و گفتند: قرآن وعده داده اسللت که تقوا 
موجب بصیرت، رستگاری، جلب رحمت و هدایت و ایجاد 
قدرت تشخیص حق از باطل خواهد شد و با وجود تقوا، هیچ 

بن بستی وجود نخواهد داشت. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای جنبه دیگر تقوا از منظر قرآن 
کریم را »تقوای از غیر خدا« برشمردند و افزودند: معنای 
تقوای از غیر خدا این اسللت که از هیچ قدرتی غیر از خدا 
نترسیم و زندگی و آینده خود را وابسللته و به دست آنها 
ندانیم.  ایشان با یادآوری کالمی حکمت آمیز از امام راحل 
مبنی بر لزوم پرهیز از شهوات معنوی در ماه رمضان به ویژه 
قدرت طلبی، خطاب به مسئوالن تأکید کردند: گفتار، رفتار 
و تصمیم های ما مسئوالن در سرنوشت مردم مؤثر است، 
بنابراین مسئوالن بیش از همه به تقوا نیاز دارند، چرا که با 
بی تقوایی آنها، حقوق مردم به طرز جبران ناپذیری پایمال 

خواهد شد. 
رهبر انقالب اسالمی، »تقوا و امانتداری« را جزو مهم  ترین 
شاخص  ها در سللپردن امور و مسللئولیت  ها دانستند و با 
تأکید بر لللزوم مراقبت مسللئوالن در رعایت بیت المال، 
خویشللتنداری در برابر طغیان نفس و پرهیللز جدی از 
مال اندوزی و میل به اشللرافیت، گفتند: سلوک پیغمبر 
اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( کاماًل بر خالف دنیاطلبانی 
بود که به دنبال کسللب قدرت برای رسللیدن به شهوات 
نفسانی و مال و ثروت هستند و در جمهوری اسالمی نیز 
مسئوالن موظفند با تمسک به سیره آن بزرگواران، از اسراف 

و زندگی اشرافی و تجمالتی پرهیز کنند. 
رهبر انقالب اسالمی سخنان خود را با ورود به مباحث و 
مسائل اقتصادی کشللور ادامه دادند و با اشاره به سخنان 
رئیس جمهور مبنی بر لزوم جدی تر شللدن مدیریت  ها 
و برنامه ریزی ها، گفتند: سللخنان آقای رئیس جمهور، 
سخنان درستی است که باید انجام شود و انجام دادن آن 
هم به دست خود مسئوالن و دولت است و راه هم در این 

زمینه باز است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای مهم  ترین مسللئله کشور را در 
شرایط کنونی »مسللئله اقتصاد و مشکالت معیشتی و 
فشار بر مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط « دانستند 
و افزودند: مشکالت اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی 
عالوه بر اینکه به اعتبار هر کشوری لطمه وارد می کند، به 
دلیل آنکه مردم و طبقات ضعیف تحت فشار قرار می گیرند، 

زمینه ساز طمع دشمن نیز می شود. 
ایشان با تأکید بر اینکه حل مسائل و مشکالت اقتصادی باید 
به طور جدی در دستور کار مسئوالن قرار گیرد، خاطرنشان 
کردند: در زمینه مسائل اقتصادی موانع وجود دارد ولی هیچ 

بن بستی وجود ندارد. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: مسائل و مشکالت اقتصادی 
باعث شده است که دشمنان ما و در رأس آن امریکا به زعم 
خود تصور کنند، با تحریم های بی سابقه می توانند به ایران 
ضربه بزنند در حالی که فلز جمهوری اسللالمی به همت 

مردم و مسئوالن مستحکم است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور از 
زیرساخت  ها و ظرفیت های خوبی برخوردار است، گفتند: 
اقتصاد کشور از چند بیماری مزمن رنج می برد که اگر در 
شرایط تحریمی فعلی بتوان این بیماری   ها را برطرف کرد، 

اقتصاد ایران حرکت جهشی خواهد کرد. 
ایشان »وابستگی به نفت و خام فروشی«، »مداخالت غیر 
الزم دستگاه های حکومتی در مسللائل اقتصادی و عدم 
اجرای مناسب سیاست های اصل ۴۴« و »تخریب فضای 
کسب و کار و قوانین دست و پا گیر « را از جمله بیماری های 
مزمن اقتصاد کشور برشمردند و افزودند: اصالح ساختاری 
بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهار ماهه اول امسال 
آن را انجام دهند و همچنین اصللالح نظام بانکی از دیگر 

کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. 
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: تحقق این امور زیربنایی 
و ساختاری نیازمند مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی، 
همراه با اشراف میدانی بر مشکالت، عدم انفعال در برابر 
دشمن و شرطی نکردن اقتصاد به مسائل خارج از اختیار 

خودمان است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: متأسفانه در سال های 
اخیر به طور مکرر، اقتصاد کشور به تصمیم های دیگران 
گره زده شد و بسیاری از کار  ها به تصمیم های امریکا یا اروپا 
موکول شد و در نتیجه سرمایه گذار و فعال اقتصادی نیز 

کارهای خود را موکول به این امور کرد. 
ایشان یکی از راه های حل مشکالت اقتصادی را استفاده 
از ظرفیت وسیع مردمی کشور دانستند و با تأکید بر اینکه 
برخورد دولت با عوامل مخللرب در بخش های گوناگون 
اقتصادی بسیار ضروری است، افزودند: باید با قاچاق، داللی 
ها، خریدهای خیانتکارانه ی ارزاق عمومی و احتکار، بدون 
هراس از جنجال ها، برخورد قاطع شود و همه باید از دولت 

در این عرصه حمایت کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان چند کار و وظیفه اساسی 
که باید به عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل سلله قوه 
قرار گیرد، »رونق تولید « را کلید حل بسیاری از مشکالت 
خواندند و افزودند: در سللایه عزم جهادی و به کارگیری 
جوانان متخصص، موانع رونق تولید قابل رفع است که اگر 
این هدف محقق شود، مسائلی نظیر اشتغال، کاهش تورم، 

رفاه مردم و صادرات، شتاب خوبی خواهد گرفت. 
ایشللان »اعتماد به جوانان « را راه حل اصلی برشمردند و 
خاطرنشان کردند: هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و 

حداقِل امکانات را در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم. 
رهبر انقللالب تولیدات تحسللین برانگیز نظامی از جمله 
موشک های نقطه زن بالستیک و کروز با برد ۲ هزار کیلومتر 

را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن، با انگیزه و خستگی ناپذیر 
خواندند و افزودند: در بحث غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم 
و تأمین نیازهای پزشکی هسته ای نیز وقتی کار را به جوانان 
محول کردیم، در میان ناباوری بسیاری، کار به این مهمی 
را به سرانجام رسللاندند، ضمن اینکه مشکل   ترین بخش 
غنی سازی، رسللیدن به ۲۰ درصد است و مراحل بعدی، 

آسان تر از این مرحله است. 
ایشان پرسیدند: آیا اینگونه جوانان نمی توانند مشکالت 
صنایع را حل کنند و با یافتن حلقه های مفقوده بخش های 

مختلف، کار  ها را به سامان برسانند؟
رهبر انقالب بللا ابراز تلخکامی از شللنیدن خبر تعطیلی 
برخی واحدهای تولیدی یا کشللاورزی، وزارت صنایع را 
به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی )اعم از 
ماشین آالت، قطعات و مواد اولیه( و ارائه فراخوان برای رفع 
این نیاز  ها توصیه مؤکد و خاطرنشان کردند: بسیاری از این 

موارد در داخل کشور قابل تأمین است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای دومین کار و وظیفه اساسللی 
دولت و دیگر قوا را »تالش برنامه ریزی شللده و بی وقفه 
برای خودکفایی به ویژه در زمینه کشاورزی« برشمردند 
و افزودند: متأسللفانه در مقطعی با این حللرف که خرید 
محصوالت از بیرون ارزان تر تمام می شود و تولید در داخل 

صرفه اقتصادی ندارد، روند خودکفایی دچار ضربه شد. 
ایشان افزودند: البته ممکن است خرید برخی محصوالت از 
جمله گندم از خارج به صرفه باشد، اما اگر جلوی واردات این 
محصول مهم را گرفتند چه کار خواهیم کرد؟ بنابراین باید با 

تالش بیشتر به راه عاقالنه خودکفایی ادامه دهیم. 
رهبر انقالب خودکفایی در زمینه بنزین را مهم برشمردند 
و افزودند: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که به همت سپاه 
احداث و راه اندازی شد، حدود یک سوم مصرف مسرفانه 

کنونی بنزین را تأمین می کند که بسیار مهم است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این محور تأکید 
کردند: اقتدار و آبروی کشور در »خودکفایی« است و باید 

نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم. 
»سهولت کسب و کار « سومین مسللئله ای بود که رهبر 
انقالب به عنوان دسللتور کار عمومی قوا مطرح کردند و 
افزودند: »مقررات و قوانیِن بسیار و گاه متناقض« عمالً مانع 
رونق فضای کسب و کار شده است که باید خیلی جدی این 

مشکل دست و پا گیر را برطرف کرد. 
رهبر انقالب بخش کشاورزی را دارای اولویت خواندند و 
افزودند: این بخش، هم از جهت تأمین مواد غذایی و هم 
از جهت سهم اشتغال، بسیار مهم اسللت و باید با احداث 
صنایع تبدیلی در روستا  ها و برطرف کردن مشکل فروش 
محصوالت کشاورزی روستاییان، به آن توجه کامل کرد چرا 

که در پیشرفت و قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود. 
رهبر انقالب نیروی انسللانی کارآمد، جللوان، پرانگیزه و 
خستگی ناپذیر را ثروتی عظیم و بی نظیر دانستند و افزودند: 
هزاران گروه تحقیقاتی در داخل و خارج از دانشگاه  ها وجود 
دارند که می توانند با ایده  ها و فکرهای خوب و راهگشللا، 
چرخه کار  ها در بخش صنایع و معادن و دیگر بخش  ها را 

روان سازی و مسائل زمین مانده را راه اندازی کنند. 
ایشان فرصت جبران خسارات سیل را فرصت خوبی برای 
رونق بخش های مختلف تولید خواندند و تأکید کردند: باید 

اعتبارات جبرانی مناطق سیل زده را به گونه ای برنامه ریزی 
و هدایت کرد که به رونق کارخانه  ها بینجامد. 

حضرت آیللت اهلل خامنلله ای مسکن سللازی را از جمله 
رشته های کارآفرین خواندند و گفتند: از جمله غفلت های 
چند سال اخیر، بی توجهی به موضوع مسکن سازی بوده 
اسللت.  ایشللان افزودند: باید از فرصت ترمیم یا ساخت 
مسکن برای هموطنان سیل زده استفاده کرد و با کمک 
دسللتگاههای مختلف و بخش خصوصی حرکت عظیم 

اشتغال زا و تولید آفرین در بخش مسکن را بوجود آورد. 
رهبر انقالب اسللالمی در بخش دیگری از سخنانشان به 
موضوع تالش  ها و اقدامات ضد ایرانی امریکا پرداختند و 
خاطرنشان کردند: در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود 
ندارد یا عقب نشینی ما و پیشروی متقابل آنها و یا مقاومت و 
ایستادگی که تجربه ما در جمهوری اسالمی نشان می دهد 

هر جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم، جواب گرفتیم. 
ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی را متفاوت از مقاومت 
در عرصه نظامی دانسللتند و افزودند: مقاومت در عرصه 
اقتصادی به معنای مسللتحکم کردن ساخت اقتصادی 
کشللور اسللت که الزمه آن هم برخورد جدی با مسائل و 

پیگیری امور است. 
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه برای اصالح امور نباید 
چشم به خارج دوخت، خاطرنشان کردند: چشم دوختن 
به بیگانه موجب ضربه به کشور می شود که نمونه آن را در 

برخورد اروپایی  ها در قضیه برجام می بینیم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ما با اروپایی ها، مشکل 
و دعوایی نداشتیم اما آنها به هیچیک از تعهدات خود عمل 
نکردند و نمی کنند و در عین حال مدام ادعا می کنند که 
ما به برجام پایبند هستیم.  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 
اسللتمرار حمایت از کاالی ایرانی، پرهیز از اسراف، توجه 
نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیاده روی نکردن در 

خرید، می توانند به رونق تولید کمک کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنان خود، در تبیین 
طراحی امریکایی   ها در شرایط فعلی گفتند: آنها تمام تالش 
خود را به کار گرفته اند تا با فشللارهای شدید اقتصادی، 
اوالً نظام محاسباتی مسئوالن را به گونه ای تغییر دهند تا 
آنان مجبور به تسلیم شوند و ثانیاً مردم را در مقابل نظام 

قرار دهند. 
ایشان با تأکید بر اینکه طراحی و محاسبه امریکا همانند 
محاسبات چهل سال گذشللته غلط است و به نتیجه هم 
نخواهند رسللید، افزودند: امریکایی   ها این بللار نیز قطعاً 

شکست خواهند خورد و در این موضوع تردیدی نیست. 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: سردمداران امریکا 
به دلیل بغض و کینه ای که به جمهوری اسالمی ایران دارند، 

کور شده اند و نمی توانند درست محاسبه کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مخالفت بسیاری از 
صاحبنظران در امریکا با شیوه برخورد با ایران و گروه های 
مقاومت گفتند: مسئوالن کنونی امریکا واقعاً درک درستی 
نسبت به مسائل گوناگون و همچنین جمهوری اسالمی 

ندارند. 
ایشان با تأکید بر اینکه هیچکس نباید از هیبت ظاهری، 

تشر  ها و هیاهوهای امریکا بترسللد، افزودند: ابرقدرت  ها 
معموالً کار خود را با تشر و هیاهو پیش می برند و هرگونه جا 

زدن در مقابل این تهدید  ها خطا است. 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: عالوه بر امریکا، از 
ثروت قارون های منطقه خلیج فارس نیز نباید ترسید زیرا 

هیچ غلطی نمی توانند بکنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: امریکا در سال 
۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقالب اسالمی بسیار قدرتمندتر 
از شرایط فعلی بود و کارتر رئیس جمهور آن زمان، هم عقل 
و هم قدرت بیشتری از رئیس جمهور کنونی امریکا داشت 
و محمدرضا پهلوی نیز به عنوان مأمللور آنها بر همه امور 
مسلط و کامالً تابع بود اما ملت ایران توانست با دست خالی 
همان امریکا را شکست دهد، ضمن آنکه جوانهای انقالبی 
امروز کمتر از سال ۵۷ نیستند و عمق اندیشه انقالبی آنها 
نیز بیشتر است.  ایشان با تأکید بر اینکه دشمنی امریکا با 
جمهوری اسالمی بیشتر نشده بلکه نسبت به چهل سال 
گذشته، آشکارتر و صریح تر شده است افزودند: باید بدانیم، 
کسی که با صدای بلند تهدید می کند، قدرت و توانایی او به 

اندازه آن صدای بلند نیست. 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: دولت فعلی امریکا 
عالوه بر دشمنی صریح تر با نظام اسالمی بیش از هر دولت 
دیگر این کشللور، در خدمت مصالح رژیم صهیونیستی 
است و به عبارتی بسیاری از سیاست های امریکا در دست 

صهیونیست  ها است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ادعا و جنجال مقامات 
فعلی امریکا از جمله رئیس جمهور این کشور مبنی بر اینکه 
سیاست های ما موجب تغییر در ایران شده است، گفتند: 
بله، تغییر در ایران ایجاد شده اما این تغییر به این صورت 

بوده است که نفرت مردم از امریکا، ده برابر شده است. 
ایشان »دست نیافتنی تر شدن منافع جمهوری اسالمی«، 
»افزایش همللت جوانان « و »افزایللش آمادگی نیروهای 
نظامی و امنیتی « را از دیگر تغییرات در ایران برشمردند و 
تأکید کردند: سخنان مقامات امریکایی نشانگر میزان دوری 

آنها از واقعیات و محاسبات اشتباه و غلط آنها است. 
رهبر انقالب اسالمی سخنان مقام های امریکایی درباره 
ایران را نشان دهنده حماقت باالی آنها دانستند و افزودند: 
رئیس جمهور امریکا می گوید از وقتی که من آمده ام، هر 
جمعه در ایران راهپیمایی علیه نظام برگزار می شود باید به 
این فرد گفت، اوالً روز جمعه نیست بلکه   شنبه است و ثانیاً 

تهران نیست بلکه پاریس است. 
رهبر انقالب با اشاره به مشکالت درونی و بزرگ امریکا در 
زمینه های اجتماعی و اقتصادی افزودند: این نکته البته 
غالباً مورد توجه قرار نمی گیرد اما مشکالت مهم اجتماعی 
و تناقض و آشفتگی در دولت امریکا، واقعیتی است که وضع 

ضعیف دشمن را نشان می دهد. 
ایشان با استناد به گزارشهای رسمی مراکز دولتی امریکا، 
»وجود ۴۱ میلیون امریکایی دچار گرسللنگی و ناامنی 
غذایی«، »نامشروع بودن چهل درصد نوزادان«، »وجود 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زندانی )که باال  ترین میزان جهانی 
به نسبت جمعیت است(«، »بیشترین آمار مصرف مواد 
مخدر« و »وقوع ۳۱ درصد تیراندازی های جمعی دنیا در 
امریکا« را از جمله واقعیات این کشور خواندند و افزودند: 
برخی ها، امریکا را خیلی بزرگ و پرهیبت و خطرناک جلوه 
ندهند البته نباید از دشمنِی دشمن غفلت بشود اما حقیقت 

آن است که امریکا گرفتار مشکالت مختلف است. 
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 هم رئیس جمهللور محترم به 
 خاطر دارنللد و هللم نیروهای 
مؤمللن بلله انقالب اسللالمی 
فراموش نکرده اند که ایشللان 
در پنج سللال اول مسللئولیت 
چه ها گفتند و چه انگشت هایی 
در چشللم نظام کردنللد و چه 
ادبیات و کنایه هایی را نسللبت 
به مشللروعیت نظام و وفاداران 
خط مقدم آن بلله زبان آوردند 
و... اما از زمسللتان ۱۳96 و تشللدید جنگ روانی دشمن تا 
کنون بارها رئیس جمهور خواسللتار وحللدت؛ همگرایی و 
اتحاد شده اند تا بتوانیم هم مقابل دشللمن بایستیم و هم با 
اجماع ملی مشللکالت کشللور را بهتر حل کنیم. نگارنده از 
مدعیان جدی عمل به توصیه رئیس جمهور بوده ام و تالش 
کردیم به آنچه مدنظر ایشان است عمل کنیم. اما هر از گاهی 
خود ایشللان به میدان می آید و این قاعده را به هم می ریزد 
و انسان نسللبت به صدق مطالبه اولیه ایشللان دچار بحران 

تحلیل می شود.
رئیس جمهور در دیدار رمضانیه با سللران دو جناح کشللور 
در پاسخگویی به مشللکالت، از نبود وزارت بازرگانی تا نبود 
اختیارات گالیه کردند و حسرت عدم اجازه  مواجهه با اوباما 
را  خوردند و »نمی شود« و »نمی گذارند« را که در ادبیات دو 
رئیس جمهور قبلی هم دیده می شد به عنوان پاسخ برگزیدند 

و هیچ گاه  از »نمی توانیم « استفاده نکردند.
گزاره »دولت اختیار ندارد« یا »بنده اختیار ندارم« بیشتر در 
حوزه نخبگی بازتاب دارد تا عوام و پیش از آنکه دیگری از آن 

آسیب ببیند خود ایشان زیر سؤال می رود. چرا؟
یادم هسللت در دهه 6۰ در معیت یک فرمانده بسیج به یک 
حوزه مقاومت رفتیم. فرمانده از مسئول حوزه پرسید فالن 
مأموریت و فللالن تدبیر را چه کرده اید؟ و طرف پاسللخ داد: 
روزی ۱۰لیتر بنزین به ما می دهد با این چه می شللود کرد؟ 
و فرمانده پاسللخ داد خیلی خب بفرمایید با همین ۱۰ لیتر 
بنزین چه کرده ایللد؟ االن داسللتان رئیس جمهور محترم 
ماست که با همین اختیاراتی که قبول دارید، چه کرده اید؟ 
اولین سؤالی که پرسیده می شللود اینکه اگر اختیار ندارید 
چطور وارد میدان شللدید؟ مگر نظام، ساختار و مالحظات 
آن را نمی شناختید؟ شما که از روز اول انقالب در مرکزیت 
نظام بودید و با روابط عرفی و سللاختاری آن آشنا هستید، 
چرا این شللناخت را در تصمیم خود برای حضور در میدان 

لحاظ نکردید؟ 
دومین مشللکلی که ایجاد می کنللد رئیس جمهور را جهت 
مناظره مقابل خودش قرار می دهند و سللؤال می شود: اگر 
شما علم به عدم اختیار داشتید و فرمودید »واهلل اگر مشکالت 
کشور قابل حل نبود نمی آمدم؟« و فرمودید »تمام مسئولیت 
مذاکرات با بنده است« و عکس و تیتر یک رسانه  های کشور 
شللد، چگونه باید تحلیل شللود؟ انصافاً خواسللته شما که 
مذاکره برای حل مسئله هسته ای بود در نظام اجابت نشد؟ 
و گسترده ترین مذاکرات تاریخ ایران را انجام ندادید؟ و بعد 
هم اعتراف نکردید اگر مقام معظم رهبری مانع نمی شدند، 

امتیازات بیشتری می دادید؟
آنقدر شما بر مذاکره به عنوان تنها راه حل مسائل کشور تأکید 
کردید که گویی »مذاکره اسم رمز اداره کشور« است. اما باز از 

اینکه با اوباما در یک کادر قرار نگرفتید حسرت می خورید.
سوم اینکه اختیارات امروز سران قوا فراتر از قوانین و اختیارات 
معمول است. این عبارت را همسویان رئیس جمهور گفتند 
که: »اختیاراتی که آیت اهلل خامنه ای به سران قوا داده اگر به 

چوب خشک می داد کاری انجام می گرفت«.
چهارم: گیریللم مذاکره را مانع شللدند یا اجللازه نمی دهند 
صهیونیست ها را به رسمیت بشناسید اما مردم نمی پذیرند 
که طرح و برنامه زندگی آنان در حوزه تولید، توزیع و خدمات 
و دیوان ساالری با دولت نیسللت. همین االن چطور اختیار 
یافتید قیمت مرغ تا 9هزار تومان پایین بیاید و شکر و خرما 
هم قیمت نزولی یابد؟ از همین اختیارات درباره مشللکالت 
دیگر مردم اسللتفاده کنید. چطللور قبل از شللروع تحریم  
امریکا در ۱۵ مرداد 9۷ ارز به ۱8 هزار تومان رسید اما بعد از 
شروع عملی تحریم با همت دکتر همتی ارز کنترل شد؟ آیا 
اختیارات شما یا رئیس بانک مرکزی قبلی متفاوت بود یا بعد 
از حضور همتی اختیارات تغییر یافللت؟ این مثال مهمی از 
نوع مدیران، توان، تالش و خالقیت آنهاست. امید است اگر 
در این 6۰ روزی که به اروپا مهلت داده اید نتیجه ای حاصل 
نشد، دیگران یا دشمن را مقصر ندانید و سناریوهای بعدی 
را در آستین داشته باشید. اکنون همه ملت ایستاده اند و رنج 
گرانی را تحمل می کنند تا عللزت و غرور ملی خود و نظام را 

حفظ کنند.
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سر مقاله

عبداهلل گنجي

مدیرمسئول

 مناظره روحانی
با رئیس جمهور!

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه  25 ارديبهشت 1398   - 9 رمضان 1440

سال بیست و يکم- شماره 5652  - 16 صفحه
قیمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

سرپرست وزارت دفاع امريکا:
 120 هزار نیرو  به خلیج فارس مي فرستیم

 ترامپ:
 اين خبر جعلي است!

  پس از اظهارنظر مجازي سفیر ايران در انگلیس، 
مسئوالن شهري پايتخت  بدون مالحظات سیاسي 
و کنار گذاشلتن عزت ايرانیان درصدد هسلتند 

اتوبوس هاي مستعمل از اروپا وارد کنند

 اصالح طلبان:

 عمل کنيد آقاي روحاني!
اختيارات شما گسترده  است

به هم ريختگي کاخ سفید 
در بلوف هاي نظامي 

 ترغيب به تاناکوراسواري
 با پست اينستاگرامي از لندن!
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»يقه سفید« بلژيکي 
در تهران
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  متهم سیدهادي رضوي 120 میلیارد تومان به بانك 
سرمايه بدهکار بوده و از طريق گران نمايي ملك به 
مبلغ 125 میلیارد تومان، از بانك سرمايه 5 میلیارد 
تومان طلبکار شده و چندين چك بابت طلب خود از 
بانك سرمايه دريافت و بابت طلب خود به شهرداري 

ارائه کرده است | صفحه 3

نماينده دادستان: 
آقاي رضوي!  107 میلیارد تومان 
پول بانك را عیش و نوش کردي 

3

 مقاومت 
   گزينه  قطعي

 مذاکره با دولت کنوني امريکا سم مضاعف است 
 هیچ  ايراني غیرتمند  و باشعوري،  درباره نقاط قوت خود 
معامله نمي کند.  در عقالي ما هم هیچ کس دنبال مذاکره 

 نیست ، حتي با آدم حسابي اينها که آدم حسابي هم
  نیستند. هیچ کس نبايد از هیبت ظاهري امريکا

 و از ثروت قارون هاي اطراف خلیج فارس بترسد  
هیچ غلطي نمي توانند   بکنند 

   رهبر انقالب:   برخورد ما با امريکا
برخورد اراده هاست و اراده ما قوي تر است 
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 عمليات بزرگ
پهپادهاي انصاراهلل عليه آرامکو

 7 پهپاد کمیته های مردمی يمن ، تأسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند که گسترده     ترين
صفحه 15عملیات پهپادی يمن از زمان آغاز تجاوز سعودي  است


