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وطن امروز شماره 2511

اخبار

قدردانی رئیس دستگاه قضا
از رهبر انقالب

رئیس قوهقضائیه با قدردانی از مقام معظم
رهبری بابت موافقت با پیشنهاد راجع به تسریع
در رسیدگی به پروندههای اخاللگران در نظام
اقتصادی ،تأکید کرد بر این اساس صرفاً برخی
تش��ریفات در روند رس��یدگیها حذف شده و
هیچ تغییری در ماهیت رس��یدگی به جرائم و
مجازاتها ایجاد نشده است.
ب��ه گ��زارش می��زان ،آی��تاهلل ص��ادق
آملیالریجانی در جلسه مسؤوالن عالی قضایی
با بیان اینک��ه در کنار دق��ت و صحت ،بحث
سرعت در رسیدگی برایمان اهمیت دارد ،به
برخی مطالب منتشر شده در رسانههای بیگانه
مبنی بر اینکه پیش��نهادهای مذکور در جهت
تسهیل مجازات اعدام بوده است ،اشاره کرد و
گفت :این ادعا دروغ محض اس��ت ،زیرا اساساً
رسیدگیهای مربوط به جرائم مستوجب اعدام،
دومرحلهای اس��ت و ما درباره این جرائم هیچ
مرحلهای را حذف نکردهایم.
رئیس قوهقضائیه با اشاره به زمان تشکیل
شعب ویژه رسیدگی به پروندههای اخاللگران
در نظ��ام اقتص��ادی نیز اظهار ک��رد :از لحظه
موافقت مقام معظم رهبری با استجازه مذکور،
دادگاهها با تعیین قضات خبره و واجد شرایط
آم��اده رس��یدگی ش��دهاند که انش��اءاهلل در
اس��رع وقت کار خ��ود را آغ��از خواهند کرد و
بر این اس��اس با همه کس��انی که با اخالل در
نظام اقتصادی به اعتبار کش��ور و اعتماد مردم
لطمه زدهاند و با سوءاستفاده از فضای ملتهب
اقتص��ادی ،آن هم در زمانی ک��ه مردم نیاز به
کمک دارند اقدام به احتکار و سایر فعالیتهای
مجرمانه کردهاند ،با سرعت و قاطعیت برخورد
خواهد شد و انشاءاهلل رسیدگیها نیز به اطالع
عموم مردم شریف خواهد رسید.
آی��تاهلل آملیالریجانی در ادامه س��خنان
خ��ود با قدردان��ی از مقام معظ��م رهبری به
دلیل موافقت با پیشنهادهای مرتبط با نحوه
رس��یدگی به پرونده مفاسد و اخالل در نظام
اقتصادی ،خاطرنش��ان ک��رد :از رهبر معظم
انقالب که به اس��تجازه ما در این زمینه پاسخ
مثبت دادند تشکر میکنیم .بیتردید فلسفه و
روح حاکم بر این استجازه و پیشنهادها ،حذف
برخی تشریفات رسیدگی بوده و به هیچ وجه
در ماهیت جرائم و مجازاتها تأثیری ندارد.
با صدور بیانیهای اعالم شد

آمادگی بسیج برای مبارزه با مفسدان
اقتصادی و همکاری با قوه قضائیه

س��ازمان بس��یج طی بیانیهای خطاب
ب��ه قوهقضائیه اعالم کرد این س��ازمان در
جهت خدمترس��انی به مردم برای تسریع
در رسیدگی به پروندههای قاچاق ،اختفای
کاال ،مبارزه با گرانفروشی و همچنین مقابله
با اخاللگران و مفس��دان اقتص��ادی ،آماده
است.
در بخش��ی از این بیانیه آمده است :بسیج
مستضعفین که همواره رسالت خود را پاسداری
از ارزشهای نظ��ام و انقالب میداند ،آمادگی
دارد ب��ا بهرهگیری از ش��بکه عظیم نیروهای
متعهد و کارآمد بس��یجی در جهت کمک به
تنظی��م بازار و بازگردان��دن آرامش ،در کنار و
در خدمت دستگاه معزز قضایی اقدام انقالبی
نماید.

توان عملیاتی قرارگاه حمزه سپاه
اهداف دشمن را ناکام گذاشته است

حجـتاالس�لام والمسلمین
عب��داهلل حاجــیصادقـ��ی،
نماینده ولیفقیه در س��پاه با
تاکید بر اینکه دشمن امروز
راهبرد نف��وذ و تغییر افکار و
باوره��ای مردم و مس��ؤوالن را دنبال میکند،
گفت :پاس��داران برای سنگرنش��ینی انقالب
اسالمی و مقابله قاطع و موثر با هجمههای شوم
دشمنان نیازمند باور و اعتقاد قوی و توانمندی
و قدرت نظامی هستند که بحمداهلل این مهم به
بهترین شکل محقق شده است.
نماین��ده ولیفقی��ه در س��پاه رش��ادت و
جانفش��انی فرزن��دان غیور ایران اس�لامی در
برقراری امنیت و پاسداری و حراست از مرزها و
مقابله جانانه با ضدانقالب ،تروریستها و ایادی
استکبار را مجاهدتی همراه با اقتدار و در عین
حال مظلومانه در دشوارترین شرایط اقلیمی و
سرزمینی توصیف و تصریح کرد :به فضل الهی
امروز اش��راف اطالعاتی و توان عملیاتی باالی
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) دشمن
را در تحق��ق اهداف پلید خود ناکام گذاش��ته
است.

سیاسی

رهبر انقالب در دیدار قشرهای مختلف مردم با اشاره به نامه اخیر رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه مجازات
مفسدین اقتصادی تأکید کردند

سیاست نظام برخورد قاطع
و بدون مالحظه با مفسدین

گ�روه سیاس�ی :حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
رهبر حکیم انقالب اس�لامی صبح دیروز (دوشنبه)
در دیدار هزاران نفر از قش��رهای مردم از استانهای
مختلف در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و
معیشتی ،شرارتهای آمریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز
ضرورت وحدت عمومی مردم و مسؤوالن خاطرنشان
کردند :مش��کالت اقتصادی و راهحلهای آن معلوم
است ،هیچ بنبستی در کشور وجود ندارد و مسؤوالن
در هر سه قوه باید با تالش ،کار مشترک و استفاده
از نظرات کارشناسان ،مشکالت و فشارها را از دوش
مردم بردارند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،ایش��ان همچنین درباره موضوع مذاکره با
آمریکا تأکید کردند :ب��ا آمریکاییها به علت وجود
استداللهای دقیق ،تجربه گذشته و ضررهای فراوان
مذاکره با یک رژیم متقلب و زورگو مذاکره نمیکنیم
و در پرتو وحدت و همدلی مردم و مس��ؤوالن ،این
مرحله را بخوبی پش��ت سر خواهیم گذاشت .رهبر این موضوعات هستند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه ما در
انقالب اسالمی در سخنان خود با اشاره به مشکالت
اقتصادی و معیشتی کشور و گرانیهای فراوان اخیر کش��ور نیروی خوب و باعرضه و ج��وان کم نداریم،
که به بخشهایی از مردم بش��دت فشار وارد کرده گفتند :مس��ؤوالن باید هم��کاران خوبی برای خود
است ،گفتند :اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از انتخابکنند.
ایش��ان نقدینگی عظی��م را یکی از مش��کالت
مسؤوالن متفق هستند که عامل همه این مشکالت
تحریمها نیست ،بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه اقتصادی کش��ور و ناش��ی از سیاس��تهای اشتباه
دانستند و گفتند :همانگونه که در عید فطر خطاب
مدیریت و سیاستگذاری اجرایی است.
حضرت آی��تاهلل خامنهای تأکی��د کردند :من به مسؤوالن گفتم ،باید این نقدینگی به سمت تولید
نمیگوی��م تحریمها اثر ندارد اما عمده مش��کالت و بخشهای صنعت ،کش��اورزی و مسکن هدایت
اقتص��ادی اخیر مرب��وط به عملکردهاس��ت و اگر ش��ود و اگر چنین کاری انجام ش��ود ،نقدینگی که
عملکردها بهتر و باتدبیرتر و بهنگامتر و قویتر باشد ،امروز یک تهدید است ،به فرصت تبدیل خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه همواره از
تحریمها تأثیر زیادی نخواهد داشت و میتوان مقابل
آن ایستاد .ایشان به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و دولتها حمایت کردهاند و از این دولت نیز حمایت
کاهش ارزش پول ملی اش��اره کردند و افزودند :در میکنند ،خاطرنش��ان کردند :بار دیگر به مسؤوالن
همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ  ۱۸میلیارد دولتی سفارش مؤکد میکنم که با فکر و برنامهریزی
دالر از ارز موج��ود کش��ور آن هم در حالی که برای و مشورت با افراد آگاه ،راههای سوقدادن نقدینگی به
تهیه ارز مش��کل داریم ،بر اثر بیتدبیری ،به افرادی سمت تولید را پیدا کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :برخی میگویند
واگذار ش��د و برخی از آن سوءاس��تفاده کردند؛ این
موارد مشکالت مدیریتی است و ارتباطی با تحریمها علت مشکالت فعلی در بازار و کسب و کار این است
که چون فعاالن اقتصادی از زمان آغاز تحریمها یعنی
ندارد.
رهبر انقالب اس�لامی خاطرنشان کردند :وقتی نیمه مرداد یا نیمه آبان مطلع بودند ،کارهایی انجام
ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم میشود ،دادند؛ حاال سؤال این است که اگر فعاالن اقتصادی
مش��کالت فعلی بهوجود میآی��د ،زیرا این قضیه  2مطلع بودن��د و کارهایی کردند ،مس��ؤوالن دولتی
هم بای��د خود را برای مقابله با
ط��رف دارد؛ ی��ک ط��رف آن
فردی است که دریافت میکند جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم تحریم بیشتر آماده میکردند.
ایشان افزودند :البته اکنون
و طرف دیگر آن کس��ی است کرد؛ آنها مساله جنگ را صریح ًا مطرح
که عرضه میکند .همه بیشتر نمیکنند اما درصددند با اشاره و کنایه ،هم دیر نش��ده است و میتوان
بهدنبال آن فردی هس��تند که «شبح جنگ» را ایجاد و بزرگ کنند تا تصمیمها و اقدامات الزم را در
ارز یا س��که را گرفته است در ملت ایران یا ترس�وها را بترس�انند .مقابل تصمیم خبیثانه دشمن
حالی که تقصیر عمده متوجه جنگی رخ نخواهد داد ،چرا که ما مثل اتخاذ کرد و اگر کس��ی بگوید
آن فردی است که ارز یا سکه را گذشته هیچ وقت شروعکننده جنگ دیر ش��ده و ممکن نیست ،یا
با بیتدبیری عرضه کرده است نخواهیم بود و آمریکاییها هم حمله را جاهل است یا حرف بیجهت
زده است .رهبر انقالب اسالمی
که اقدامات اخی��ر قوهقضائیه آغازنمیکنند
تأکی��د کردند :هر کس��ی که
نیز در واقع برخورد با کس��انی
اس��ت که با یک تخلف و خطای بزرگ ،زمینهس��از اعالم کند ما به بنبس��ت رسیدهایم ،یا جاهل است
این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدهاند .ایشان یا حرف او خائنانه است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ادامه مطالب مربوط
به کمین گرفتن دش��من برای سوءاس��تفاده از این
خطاها و بیتدبیریها اش��اره کردند و افزودند :ما به به مس��ائل و مشکالت اقتصادی ،به موضوع فساد و
دالیل گوناگون ،دشمنان خبیث و رذل کم نداریم ،لزوم مقابله با آن اش��اره کردند و گفتند :نامه اخیر
آنها کمین گرفتهاند تا همچ��ون مگس روی زخم رئیس قوهقضائیه یک گام مهم و مثبت برای مقابله با
بنشینند و با سوءاستفاده از مشکالت ناشی از خطای فساد و مفسد است.
ایش��ان با اش��اره به نامه  17سال پیش خود به
برخی افراد ،ناکارآمدی نظام و بنبست در کشور را
القا کنند تا مردم ناامید شوند .رهبر انقالب اسالمی س��ران  3قوه برای مقابله با فساد افزودند :فساد یک
تأکید کردند :در کش��ور هیچ بنبستی وجود ندارد ،اژدهای  7س��ر اس��ت که باید با آن به طور کامل و
زیرا مشکالت کشور شناخته شده است و برای همه جدی مقابله شود ،ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد
آنها نیز راهحلهای شناخته ش��دهای وجود دارد و مقابله میشود ،قطعاً جیغ و دادهایی از گوشه و کنار
بلند میشود .رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :بیان
فقط باید مسؤوالن کمر همت ببندند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به پیشنهادها علنی این موضوع برای این است که همه بدانند بنای
و نامههای متعدد جوانان انقالبی ،مؤمن و خوشفکر نظام ،برخورد قاطع و بدون مالحظه با مفسد است.
ب��رای حل مش��کالت گفتن��د :اخیرا ً ه��م عدهای ایش��ان افزودند :برخی درخصوص فساد به گونهای
کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند صحبت میکنند که گویا همه نظام فاس��د است و
و برخی هم صاحبنام هس��تند ،نامهای دلسوزانه به ادعای فساد سیستمی و فراگیر میکنند ،در حالی
رئیسجمهور محترم نوش��تهاند و ضمن برشمردن که اینگونه نیست و ما در کشور ،مدیران پاکدست و
مشکالت ساختاری و موجود اقتصادی ،راهحلها را مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن گفتن ،ظلم به
هم ارائه کردهاند که این راهحلها اکثرا ً صحیح بود .این افراد و ظلم به نظام اسالمی است .رهبر انقالب
ایش��ان با تأکید بر اینکه اغلب این راهحلها قب ً
ال در اسالمی با تأکید بر اینکه در نظام اسالمی حتی تعداد
شعارهای سال و سیاستهای کلی اعالم شده بود ،کم افراد فاسد ،زیاد است و باید با آنها قاطعانه برخورد
افزودند :بنابراین مش��کالت اقتصادی کشور راهحل ش��ود ،گفتند :افراط و تفریط غلط است .برخی در
دارد و اینگونه نیس��ت که دش��من و برخ��ی افراد صحبتها و نوش��تههای خود بیمالحظه هستند.
دنبالهرو او در داخل و در رس��انهها ،خبیثانه تبلیغ نمیتوان فساد در برخی دستگاهها یا در میان برخی
کنند که کشور به بنبست رسیده و هیچ راهی جز افراد را به کل کشور تعمیم داد.
حضرت آی��تاهلل خامن��های در جمعبندی این
پناه بردن به فالن شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :مسؤوالن بخش از سخنان خود ،خاطرنش��ان کردند :راهحل
اجرایی برخی از این راهحلها را ش��روع کردهاند اما مش��کالت اقتص��ادی کش��ور اع��م از راهحلهای
بای��د جدیتر انجام دهند و من ای��ن موضوع را در س��اختاری و کوتاهمدت شناخته شده است و هدف
جلس��ات خصوصی به رؤس��ای  3قوه و مس��ؤوالن از درخواس��ت برای تش��کیل جلس��ه مشترک سه
کش��ور گفتهام و آنان نیز به اندازه توان خود پیگیر قوه ،یافتن مش��ترک راهحلها ب��ا کمک گرفتن از

به ضررشان تمام خواهد شد ،زیرا جمهوری اسالمی
و مل��ت ایران ثابت کردهان��د به هر متعرضی ،ضربه
بزرگتری وارد خواهند کرد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای با اش��اره به ناکامی
مفتضحان��ه و حقارتآمیز آمریکاییه��ا در حمله
سال  ۵۹به صحرای طبس افزودند :آنها ممکن است
خیلی چیزها را نفهمند اما احتماالً اینقدر میفهمند
که نتیجه تعرض به ایران را تصور و درک کنند.
رهبر انقالب در ادامه تبیی��ن طرحهای آمریکا
ب��رای مقابله با جمهوری اس�لامی و ملت ایران ،به
بحث پیشنهاد مذاکره پرداختند و افزودند :آنها البته
در این موضوع بر اس��اس یک ب��ازی و روش پیش
پا افت��اده و بیارزش سیاس��ی عمل میکنند؛ یک
نفر میگوید بدون پیششرط ،نفر دیگر پیششرط
میگذارد.حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :بر خالف
تصور عدهای در داخل ،درخواست آمریکاییها برای
مذاکره مساله جدیدی نیس��ت و در  ۴۰سال اخیر
کارشناس��ان امین اس��ت که این کار در حال انجام بارها تکرار اما با پاسخ منفی ایران مواجه شده است.
است .ایشان افزودند :دستگاههای نظارتی وابسته به حتی ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا که نسبت به
دستگاههای اطالعاتی ،قوهقضائیه و مجلس نیز باید فعلیها مقتدرتر بود ،در قضیه معروف به مک فارلین،
با قدرت و با چشم باز در میدان باشند و آحاد مردم او را مخفیانه برای مذاکره به تهران فرستاد که بعد از
مؤمن نیز باید با احس��اس وظیفه ،در این خصوص ۲۴ ،ساعت بدون نتیجه بازگشت.
رهبر انقالب در تبیین استداللهای ایران برای
نقش ایفا کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه قوای مذاکره نکردن با آمریکاییها گفتند :آنها برای مذاکره
مجریه و مقننه باید راههای فساد را ببندند ،گفتند :فرمول خاصی دارند که باید آن را درک کرد و سپس
اگر در همین قضایای ارز و س��که ،نظارت و دقت و به این سؤال پاسخ داد که آیا هیچ آدم عاقلی با این
پیگیری الزم انجام میگرفت ،راههای فساد مسدود فرمول مذاکره میکند؟
ایشان حقیقت مذاکره را در عرف سیاسی «داد
میشد .ایشان همچنین با توصیه به آحاد مردم برای
هوش��یاری و عمل با بصی��رت ،در مقابل تحریکات و ستد» خواندند و خاطرنشان کردند :آمریکاییها در
دشمن ،افزودند :ملت ایران همواره در مقابل دشمن هر مذاکره به پشتوانه قدرت سیاسی ،تبلیغاتی و مالی
بصیرت داشته اس��ت و همه باید بدانند دشمن به خود تالش میکنند هرگونه مقاومت در مقابل تحقق
دنبال سوءاستفاده از نقطه ضعفها ضد خود مردم اهدافشان را ناکام بگذارند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای در ترس��یم فرمول
است.
رهبر انقالب اسالمی دستگاههای تبلیغاتی اعم از مذاکره به س��بک آمریکاییه��ا افزودن��د :آنها اوالً
صدا و سیما ،مطبوعات و وبگاههای فضای مجازی را اهداف اصلی را کام ً
ال مش��خص میکنند البته همه
به مراقبت از ایجاد ناامیدی در جامعه توصیه مؤکد ای��ن اهداف را اعالم نمیکنند اما در طول مذاکرات
کردند و گفتند :انتقاد اشکالی ندارد اما نباید مردم را ب��ا دبه و چانهزنی ،همه اهداف را پیگیری میکنند.
ناامید کرد .گاه��ی در یک روزنامه یا در یک برنامه نکته دوم اینکه آمریکاییها از این اهداف اصلی یک
تلویزیونی و رادیویی ،بهگونهای سخن گفته میشود قدم عقب نمینشینند .ایشان افزودند :آمریکاییها در
که گویا همه درها بسته است ،در حالی که اینگونه مذاکرات ،با الفاظ ظاهرا ً اطمینانبخش فقط وعده
میدهند اما از طرف مقابل امتیازات نقد میخواهند
نیست.
و وعده نمیپذیرند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای
رهب��ر انقالب خاطرنش��ان
تأکید کردند :ملت ایران و نظام در همین قضایای ارز و سکه گفته
اسالمی ،همچنانکه تا به حال ش�د مبلغ  ۱۸میلیارد دالر از ارز کردن��د :این واقعی��ت را ما در
از مراحل س��ختی عبور کرده موجود کشور آن هم در حالی که برجام تجربه کردیم ،همچنان
اس��ت ،از این مرحل��ه نیز که ب�رای تهیه ارز مش�کل داریم ،بر ک��ه در مذاکره با کرهش��مالی
آسانتر از مراحل قبلی است ،اثر بیتدبیری ،ب�ه افرادی واگذار هم آمریکاییه��ا همین روش
ش�د و برخی از آن سوءاس�تفاده را در پی��ش گرفتهاند .ایش��ان
عبور خواهد کرد.
رهب��ر انقالب اس�لامی در کردن�د؛ ای�ن م�وارد مش�کالت خاطرنش��ان کردن��د :هر جای
بخش دوم سخنانشان با اشاره مدیریت�ی اس�ت و ارتباط�ی ب�ا مذاک��ره اگ��ر ط��رف مقابل از
دادن امتیاز نق��د امتناع کند،
به وقیحتر و بیادبتر ش��دن تحریمها ندارد
آمریکاییه��ا آنچنان هیاهوی
مسؤوالن آمریکایی در ماههای
اخیر خاطرنش��ان کردند :آنها قب ً
ال نیز ادب سیاسی تبلیغات��ی و رس��انهای در جه��ان راه میاندازند که
و دیپلماتیک را در حرفهایشان رعایت نمیکردند معم��والً طرف مقابل ک��م میآورد و دچ��ار انفعال
اما مس��ؤوالن کنونی رژیم آمریکا به گونهای وقیح و میشود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در تشریح آخرین نکته
بیشرم و بیادب با دنیا حرف میزنند که انگار حیا را
کام ً
از فرم��ول مذاکره آمریکاییه��ا افزودند :آنها پس از
ال از آنها گرفتهاند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای با یادآوری  2جنایت مذاکرات نی��ز براحتی زیر وعدهها میزنند و به آنها
هفته اخیر س��عودیها در یمن یعنی بمباران یک عمل نمیکنند .رهبر انقالب پس از بیان این واقعیات
بیمارس��تان و حمله به یک ماشین حامل کودکان یک سؤال اساسی مطرح کردند :به کدام دلیل باید
یمن��ی و قتل ع��ام دهها کودک بیگن��اه و بیپناه با رژیم زورگوی متقلبی که اینگونه مذاکره میکند،
افزودن��د :وجدان جهان در مقابل این جنایات تکان پشت میز گفتوگو نشست؟
حض��رت آیتاهلل خامنهای برجام را نمونه واضح
خورد و دولتها نیز ولو به صورت تعارفآمیز اظهار
تأسفی کردند اما آمریکاییها به جای محکوم کردن نتیجه مذاکره با آمریکا برش��مردند که البته برخی
این فجایع ،بیش��رمانه از روابط راهب��ردی خود با خطوط قرمز تعیین شده در آن رعایت نشد.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند :با توجه به فرمول
س��عودیها حرف زدند و این سؤال را پیش آوردند
که آیا مسؤوالن آمریکایی واقعاً انسانند؟ ایشان جدا آمریکاییه��ا در مذاک��ره ،هر دولت��ی در جهان با
کردن حدود  ۲هزار کودک از مادرانش��ان و زندانی آنه��ا مذاک��ره کند ،دچار مش��کل میش��ود؛ مگر
ک��ردن آنه��ا در قفس را به بهانه مهاج��ر بودن این جهتگیریهایش با واش��نگتن یکی باشد که البته
افراد ،جنایت بیس��ابقه دیگری خواندند و افزودند :دولت فعل��ی آمریکا حتی ب��ه اروپاییه��ا هم زور
نکته تأملبرانگیز این اس��ت که آمریکاییها بدون میگوید.
رهبر انقالب در نوعی جمعبندی از این بخش از
هیچ خجالت و ش��رمی این اقدامات را جلوی چشم
سخنانش��ان ،افزودند :ما فقط وقتی میتوانیم وارد
جهانیان انجام میدهند.
رهب��ر انقالب با اش��اره به حرفه��ای بیادبانه بازی خطرناک مذاکره با آمریکا ش��ویم که از لحاظ
مقامات رژیم آمریکا درباره تحریم ،جنگ و مذاکره اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به اقتدار مورد نظرمان
گفتند :تأکید میکنیم جنگ نخواهد شد و مذاکره برسیم و فش��ارها و هوچیگریهای او نتواند در ما
تأثیر بگذارد اما در حال حاضر مذاکره قطعاً به ضرر
نخواهیم کرد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای افزودن��د :البته آنها ما تمام میشود و ممنوع است.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :امام
مساله جنگ را صریحاً مطرح نمیکنند اما درصددند
با اشاره و کنایه« ،شبح جنگ» را ایجاد و بزرگ کنند راحل عظیمالشأن هم مذاکره با آمریکا را تا وقتی این
رژیم آدم نشود ممنوع کرده بودند؛ ما هم بر همین
تا ملت ایران یا ترسوها را بترسانند.
ایش��ان در همین زمینه تأکی��د کردند :جنگی نکته تأکید میکنیم .ایش��ان افزودند :حتی اگر به
رخ نخواهد داد ،چرا که ما مثل گذش��ته هیچ وقت فرض محال قرار بود با آمریکاییها مذاکرهای کنیم
ش��روعکننده جنگ نخواهیم بود و آمریکاییها هم قطعاً با دولت فعلی هرگز مذاکره نمیکردیم.
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رونمایی از نسل جدید موشکهای
نقطهزن زمینی و دریایی «فاتح مبین»

نس��ل جدیدی از موش��ک به ن��ام «فاتح
مبین» مجهز به جس��توجوگر پیش��رفته و
هوش��مند با قابلیت نقطهزنی در زمین و دریا
توسط متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع
هوافض��ای وزارت دفاع ب��ا موفقیت آزمایش و
در آس��تانه  31مرداد ،سالروز صنعت دفاعی با
حضور وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح
رونمایی و وارد چرخه تولید شد.
متخصص��ان متعه��د و توانمند س��ازمان
هوافض��ای وزارت دف��اع با ت�لاش جهادی و
شبانهروزی توانستند با به حداقل رساندن زمان
ایده تا محصول ،در زمانی کوتاه و متناس��ب با
نیاز عملیاتی نیروهای مسلح ،موشک چابک،
رادارگریز ،تاکتیکی و نقط��هزن فاتح مبین را
طراح��ی ،نمونهس��ازی و با موفقیت تس��ت و
آزمایش کنند.
موش��ک فاتح مبین بر اساس فناوریهای
پیش��رفته بومی طراحی و ساخته شده و قادر
اس��ت در همه س��اعات ش��بانهروز و شرایط
محیطی و جنگ الکترونیک دش��من ،اهداف
خاص مورد نظر را در زمین و دریا تش��خیص
داده و مورد اصابت قرار دهد.
موش��ک فاتح مبین صددرص��د داخلی و
توس��ط دانش��مندان وزارت دفاع ساخته شده
و مراح��ل طراح��ی ،تولی��د ،زیرس��اختها و
آزمایشهای آن کامال بومی است.
این موشک قابلیت این را دارد از تمام موانع
و سدهای ضدموشکی که برای تضعیف قدرت
بازدارندگی طراحی میشود عبور کند.
با ورود این موش��ک ب��ه چرخه تولید ،گام
بلن��دی در افزایش قدرت دفاعی و بازدارندگی
ایران اسالمی برداشته خواهد شد.

تحریم ایران توسط «ترامپ»
دیوانگی محض بود

«شیرین مزاری» عضو ارشد حزب تحریک
انص��اف گفت :با روی کار آم��دن دولت جدید
نهتنها مردم پاکستان ،بلکه کشورهای همسایه
بویژه ایران متوجه تغییر دیپلماسی اسالمآباد
خواهند شد.
وی در گفتوگ��و ب��ا فارس اف��زود :بزودی
وزارت خارجه پاکستان برای حفظ منافع کشور
مس��یر تازهای را در پیش خواه��د گرفت که
کشورهای همس��ایه بویژه ایران از این موضوع
استقبالمیکنند.
مزاری اظهار داش��ت :دولت آتی پاکستان
در راستای گسترش و استحکام روابط با ایران،
روسیه ،چین و ترکیه گام برمیدارد.
عضو ارش��د حزب تحری��ک انصاف گفت:
آمریکا با تحریم ایران اش��تباه بزرگی مرتکب
شد و این کار که نتیجه معکوس دارد دیوانگی
محض دولت ترامپ است.
وی افزود :همیشه از منتقدان آمریکا بودم
و معتقدم واشنگتن برای فشار علیه کشورهای
اسالمی بویژه پاکستان و ایران عجوالنه تصمیم
میگیرد و شرایط منطقه را در نظر ندارد.
مزاری تصریح کرد :به خاطر اقدامات آمریکا
دنیا با خطر مواجه ش��ده ،زیرا واشنگتن درباره
ارتباط با سایر کشورها فقط منافع خودش را در
نظر دارد .عضو ارشد حزب تحریک انصاف بیان
کرد :دوره زورگویی به سایر کشورها پایان یافته
اس��ت و در دنیای امروز هر کشوری بر اساس
منافع خودش تصمیمگیری میکند ،بنابراین
آمریکا باید شیوه خود را تغییر دهد.

محدود شدن پرتاب ماهواره
بهدلیل حساسیت جامعه جهانی است!

منوچهر منطقی با اشاره به اینکه ایران در
تالش برای توسعه تولید و توسعه ماهوارههای
س��نجش از دور است ،اظهار کرد :در سالهای
اخیر پرت��اب ماهواره به حداقل خود رس��یده
است که این موضوع  2دلیل دارد؛ یکی اینکه
کشورمان در پرتاب ماهواره از مرحله آزمایشی
به مرحله بهرهبرداری رس��یده است .وی افزود:
بنابراین در این زمان توسعهها بیشتر و هزینهها
هم باالتر رفته اس��ت؛ ای��ن روی تعداد پرتاب
تأثیر میگ��ذارد و آن را پایینتر م��یآورد .به
گفت��ه رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،دلیل مهمتری هم
وجود دارد؛ نکته دوم اینکه جامعه جهانی روی
پرتابهای ماهوارهای ما حساس است ،بنابراین
شورای عالی امنیت ملی باید نظر دهد تا با توجه
به عوام��ل داخلی و خارجی ای��ن کار را انجام
دهیم یا نه .وی همچنین بیان کرد :این دو دلیل
باعث شده اس��ت تا تواتر پرتابها کمتر دیده
شود ،نکته دیگر درباره پروژههای ماهوارهای که
در ایران تا به امروز انجام ش��ده ،این اس��ت که
بیشتر ماهوارههای ایرانی ،مخابراتی است.

