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 مقام معظم رهبری خطاب به مسئوالن گفتند: اگر بتوان با روش 
درست، عاقالنه، ایرانی- اسالمی و عزتمندانه تحریم ها را برطرف کرد 
باید این کار را انجام داد اما تمرکز عمده باید بر خنثی سازی تحریم ها 

باشد که ابتکار آن به دست شما است.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز در دیدار اعضای ستاد 
بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید 
واالمقام؛ شهید سلیمانی را قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اسالمی 
خواندند و گفتند: تشییع میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس در عراق و ایران، اولین سیلی سخت به امریکایی ها بود، اما 
سیلی ســخت تر »غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار« و »اخراج 
امریکا از منطقه« است، البته آمران و قاتالن سردار سلیمانی نیز باید 

انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، قطعی است.
آیت اهلل خامنه ای در این دیدار چهار توصیه مهم به مســئوالن و 
ملت ایران داشتند: »در همه زمینه ها قوی شوید«، »به دشمن اعتماد 
نکنید«، »اتحاد ملی را حفظ کنید« و »بیش از آنکه به فکر رفع تحریم 

باشید، به فکر خنثی کردن تحریم باشید.«
آیت اهلل خامنه ای در ابتدای این دیدار ضمن تشکر از دست اندرکاران 
ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم و همچنین 
قدردانی از اقدامات خوب خانواده شــهید ســلیمانی برای زنده نگه 
داشتن یاد و راه آن شهید عزیز، تأکید کردند: با توجه به اینکه آن شهید 
همواره مردمی بود، برای بزرگداشت او نیز باید از ظرفیت های مردمی و 

تالش های فرهنگی و مبتکرانه استفاده شود.
ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با 
اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان و قهرمان 
امت اسالمی افزودند: علت آنکه شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران شد 
و قشرهای مختلف مردم )حتی آنهایی که تصور نمی رفت( او را تکریم و 
به او ابراز احساسات کردند، این بود که شهید سلیمانی تبلور ارزش های 

فرهنگی ایران و ایرانی بود.
رهبر انقالب اسالمی »شجاعت و مقاومت« را ازجمله ویژگی های 
بارز شهید سلیمانی برشمردند و گفتند: شجاعت و روحیه مقاومت 
از خصلت های ایرانی اســت و زبونی و انفعال ضد روحیه ملی است، 
بنابراین آنهایی که ادعای ملیت می کنند اما زبونی نشــان می دهند، 

دچار تناقض هستند.
آیت اهلل خامنه ای »درایت، تیزهوشی، فداکاری و نوع دوستی« را 
از دیگر ویژگی های شهید سلیمانی دانستند و خاطرنشان کردند: آن 
شهید واالمقام همچنین اهل معنویت، اخالص و آخرت بود و هیچ گاه 
اهل تظاهر نبود. ایشان مجموعه این خصلت ها و روحیات ایرانی را که در 
شهید سلیمانی تبلور یافته بود و آنها را در کشورهای منطقه به صورت 

عملی به نمایش گذاشت، زمینه ساز تبدیل شدن آن شهید به قهرمان 
ملت ایران دانستند و خاطرنشان کردند: شهید سلیمانی از طرف دیگر 
به قهرمان امت اسالمی نیز تبدیل شد زیرا تالش ها، روحیات و شهادت 
آن عزیز، »اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسالم« است 
و در هر نقطه جهان اسالم که بنای مقاومت در مقابل استکبار وجود 

داشته باشد، اسم رمزشان »شهید سلیمانی« است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: شهید سلیمانی نرم افزار مقاومت 

و الگوی مبارزه را در میان ملت های اسالمی رایج کرد.
آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه شــهید ســلیمانی، هم در 
زمان حیات و هم با شــهادت خود استکبار را شکســت داد، افزودند: 
رئیس جمهور امریکا گفت ۷ تریلیون دالر در منطقه هزینه کردیم اما 
چیزی به دست نیاوردیم و درنهایت هم مجبور شد در تاریکی شب و برای 
چند ساعت به یک پایگاه نظامی برود. همه دنیا اذعان دارند که امریکا به 

اهداف خود در سوریه و بویژه در عراق نرسیده است.
ایشان گفتند: قهرمان این کار بزرگ، سردار سلیمانی است که در 

زمان حیات او، انجام شد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه دشمن پس از شهادت سردار 
سلیمانی نیز شکست خورد، خاطرنشــان کردند: تشییع میلیونی و 
فراموش نشدنی شــهید سلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس در 
عراق و ایران و مراسم های بزرگداشت این دو شهید، ژنرال های جنگ 

نرم استکبار را متحیر کرد و اولین سیلی سخت به امریکایی ها بود.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سیلی دیگری که در حمله موشکی به 
پایگاه امریکایی عین االسد زده شد، افزودند: اما سیلی سخت تر عبارت 
است از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار که نیازمند همت جوانان 
انقالبی و نخبگان مؤمن ما است و همچنین اخراج امریکایی ها از منطقه 

که همت ملت ها و سیاست های مقاومت را می طلبد.
ایشــان تأکید کردند: البته این ســیلی ســخت غیــر از انتقام 
اســت زیرا آمران و قاتالن ســردار ســلیمانی باید انتقام پس دهند 
و ایــن انتقام در هــر زمانی که ممکن باشــد قطعی اســت، اگرچه 

 به گفته آن عزیز، کفش پای ســلیمانی بر ســر قاتل او شــرف دارد. 
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان چند توصیه مهم 

خطاب به مسئوالن و مردم بیان کردند.
آیت اهلل خامنه ای در توصیه اول تأکید کردند: باید در همه عرصه ها 
از جمله اقتصاد، علم و فناوری و دفاعی قوی شویم چون تا قوی نشویم 

دشمنان از طمع، تعرض و تجاوز دست برنخواهند داشت.
رهبر انقالب اسالمی در بیان توصیه دوم گفتند: توصیه قطعی من 

این است که به دشمن اعتماد نکنید.
ایشان خاطرنشان کردند: برای رفع مشکالت مردم و درست شدن 
آینده کشور به وعده های این و آن اعتماد نکنید، زیرا اینها وعده های 
خوبان نیست بلکه وعده های اشرار است، ضمن آنکه دشمنی ها را نیز 

نباید از یاد ببرید.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای 
اوباما با شما چه کرد. دشمنی ها فقط مخصوص آمریکای ترامپ نیست 
که با رفتن آن تمام شود، آمریکای اوباما نیز با شما و ملت ایران بدی کرد.
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: سه کشور اروپایی نیز نهایت 

بدعملی، لئامت، دورویی و نفاق را از خود نشان دادند.
ایشــان در توصیه بعدی با تأکید بر »حفظ اتحاد ملی« به صدای 
واحد ملت در بسیاری از امور اشاره کردند و گفتند: مسئوالن نباید این 
اتحاد و هم صدایی مردم را از بین ببرند و ملت را تکه تکه کنند، بلکه باید 
هر سه قوه بویژه رؤسای آنها با هم افزایی و همکاری، اتحاد ملی را روز 

به روز تقویت کنند.
ایشان با انتقاد از برخی سخنان اختالف افکن، خطاب به مسئوالن 
گفتند: اختالفات خود را با مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگر نمی گویید 
باید با دنیا مذاکره کرد، آیا نمی شود با عنصر داخلی مذاکره و اختالفات 

را حل کرد؟
توصیه آخر حضرت آیت اهلل خامنه ای، تأکید بر »خنثی ســازی 

تحریم ها« بود.
ایشان با بیان این واقعیت که »رفع تحریم به دست دشمن است، اما 
خنثی سازی آن به دست خودمان است«، گفتند: بنابراین باید بیش از 

آنکه به فکر رفع تحریم باشیم بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته نمی گوییم دنبال رفع تحریم 
نباشیم، چراکه اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم نباید 
تأخیر کنیم، اگرچه اکنون چهار سال است که تأخیر شده و از سال ۹۵ 
که بنا بود همه تحریم ها یک باره برداشته شود، تا امروز نه تنها تحریم ها 

برداشته نشد بلکه زیادتر هم شد.
ایشان در پایان خاطرنشان کردند: من از مسئولین کشور حمایت 

می کنم به شرطی که به اهداف ملت پایبند باشند.

رئیــس جمهور گفــت: اگــر ۱+ ۵ به کل 
تعهــدات خــود بازگــردد ما هــم در همان 
ســاعت به کل تعهداتمــان برمی گردیم. ما 
نشان دادیم که سخت و با وســواس مذاکره 
 می کنیــم امــا اگر چیــزی را امضــا کردیم 

به عهد خود وفاداریم.
به گزارش ایســنا، حســن روحانی صبح 
دیروز در جلســه هیات دولت گفت: اگر امروز 
فشاری هم روی ایران است از جانب استکباری 
است که متاسفانه هنوز چند هفته از دولتش 
باقیمانده؛ کسی که به هیچ چیز پایبند نبود. 
یاغی ترین و قانونشکن ترین آمریکایی رئیس 
جمهور آمریکا شده بود. ما امروز از آمدن آقای 
بایدن ذوق زده نیستیم اما قطعا از رفتن ترامپ 

بسیار خوشحالیم.
روحانی ادامــه داد: دولت بعــدی آمریکا 
خودش می داند که راه باز اســت، اگر مسیر 
درست را خواستند آماده اســت و اگر مسیر 
اشــتباه را خواســتند باز هم آماده اســت. 
امیدواریم رای مردم آمریکا بــه آقای بایدن 
برای دولت او مشــخص باشد. مردم آمریکا به 
قانونگرایی و تعهد بــه پیمان ها رای دادند، نه 
قانون شکنی و پیمان شکنی، خواسته ما هم 
ثبات، امنیت، صلح در سراسر جهان و تعامل 
سازنده با همه کشورها است و آمریکایی ها می 

توانند مسیر تعامل را برگزینند.
رئیس جمهور با بیان اینکه برخی رسانه ها 
که متاسفانه بعضی از آنها داخلی هم هستند 
تحت تاثیر رسانه های ماهواره ای ضد ایران می 
گویند در بحث برجام شرایط فرق کرده و مثل 

سال ۹۴ نیســت و ایران می گوید همه باید به 
تعهداتشان برگردند، یادآور شد: من هم این 
موضوع را قبول دارم که شرایط سال ۲۰۲۰ با 
شرایط ۲۰۱۵ متفاوت است اما نه در مسیری 
که آنها تفسیر می کنند. آن روزی که ما مذاکره 
می کردیم شمشیر شــش قطعنامه سازمان 
ملل باالی ســرمان بود اما امروز این شمشیر 
شکسته شده و نیست. آن روز شمشیر دومی 
به نام PMD بود که امروز شکسته شده، آن 
روز در افکار عمومی دنیا به غلط شایعه کرده 
بودند که ایران اگر تعهدی کند به آن عمل نمی 
کند اما ما در برجام ثابت کردیم متعهدترین 

کشور دنیاییم.
وی اضافه کرد: در حالیکه اگــر آمریکا را 
کنار بگذاریم حتی ۱+ ۴ هم نتوانسته است به 
تعهدات خود درست عمل کند. پس ما نشان 
دادیم آن شایعه ای که ایران به تعهداتش عمل 
نمی کند درست نیست. ضمن اینکه آن روز۱+ 
۵ روبروی ما بود ولی امروز آمریکا تنهاست و 
تمام کشــورهای جهان به جز یکی دو کشور 
کوچک که مزدور آمریکا هم هستند، به آمریکا 

توصیه می کنند به برجام بازگردد.

خبردیدار

رهبر انقالب:

 تحریم ها را باید با روش عاقالنه ایرانی- اسالمی برطرف کرد 
روحانی در جلسه هیات دولت:

با وسواس مذاکره می کنیم، اما متعهدیم 

 آزمایش پدافند موشکی اسرائیل 
تنها یک هدف ضمنی داشت؛

مخابره پیام 
تهدید به »ایران«

جهان 3

 اوج گرفتن تحوالت منطقه به خصوص با محوریت اســرائیل، این 
روزها به صورت مشهود درسطح رسانه ها قابل رویت است. با نیم نگاهی 
به تحوالت و رخدادهای اخیر در ســه جغرافیای حاشیه خلیج فارس، 
شمال آفریقا و خاورمیانه به این نتیجه می رسیم که رژیم صهیونیستی 
مرکز ثقل تمام تحرکاتی است که بخشی از آن میدانی و بخش دیگرش 
سیاسی است. این تحلیل البته روبنای مسائل و موضوعات جاری در هر 
سه جغرافیا به خصوص خاورمیانه را نشان می دهد؛ چراکه با ریز شدن 
و واکاوی برخی از اقدامات در اراضی اشــغالی به نتایج مشخص تری 
خواهیم رســید که به نوعی نشــان می دهد اســرائیلی ها تمام سعی 
خود را می کنند تا در واپســین روزهای حیات سیاسی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، بتوانند حداکثر امتیازهای مورد 
نظر خود اعم از دیپلماتیک، اطالعاتی و نظامی را کســب کنند. نمونه 
آشکار و بسیار پر ســر و صدای آن، آزمایش ســامانه پدافند موشکی 
»عصای ســحرآمیز« است. اصل داســتان از این قرار است که وزارت 
جنگ اسرائیل و آژانس دفاع موشــکی آمریکا )MDA( دو روز پیش 
)سه شــنبه( به صورت مشــترک اعالم کردند که با موفقیت سلسله 
آزمایش های رهگیری نســخه پیشــرفته ســامانه های ضدموشکی 
عصای سحرآمیز را ظرف هفته های اخیر انجام داده اند. طبق گزارش 
رسانه های اسرائیلی، این ســامانه های ضد موشکی قادر به رهگیری و 
هدف قرار دادن موشک های کروز و موشک های بالستیک هستند. بر 
اساس اعالم »اندیشکده میدل ایست آی« این آزمایش را شرکت رافائل 
اسرائیل با مشارکت نیروهای هوایی و دریایی این رژیم هدایت کرده و 

سایر مهندسان مشغول توسعه ارتقای توانمندی...

دایره کاندیداهای ریاست جمهوری در بهارستان تنگ تر می شود؛
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