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رهبر معظم انقالب در پاسخ به یک استفتاء 
تصریح کردنــد : انتقاد از مســئوالن نباید به 
گونه ای باشــد که موجب تحقیر یا اهانت به 

اشخاص شود. 
به گــزارش ایســنا متن پاســخ حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای بــه اســتفتائی مبنی بر 
اینکه آیا انتقــاد از مســئوالن در جمعی که 

آنها حضــور ندارنــد غیبت محســوب می 
شود، به این شــرح اســت: انتقاد از عملکرد 
نادرست که به صورت علنی انجام شده است، 
 غیبت محســوب نمی شود و اشــکال ندارد، 
ولی نباید به گونه ای باشــد که موجب تحقیر 
یا اهانت به اشخاص یا تضعیف  نهادهای نظام 

جمهوری اسالمی شود.

هیات دولت درباره حوادث روز 22 بهمن 
و شعارهای برخی افراد علیه رییس جمهور 
بیانیه ای صادر و تاکید کرد: قاطعانه هشدار 
می دهد و اعــالم می دارد که تقــدم منافع 
جناحی بر منافــع ملی در بزنــگاه کنونی، 
دستاوردهای صبر راهبردی ایران را در خطر 

قرار می دهد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، 
هیات دولت جمهوری اسالمی ایران درباره 
اقدامات مشــکوک و ضد منافع کشــور که 
در روز گرامیداشــت چهل و دومین سالگرد 
انقالب اسالمی با اهانت علیه رئیس محترم 
جمهور و منتخب ملت و بــا هدف تضعیف 
اقتدار ملی در مسیر مقابله با تحریم های همه 
جانبه صورت گرفته مــوارد ذیل را به اطالع 

مردم شریف ایران می رساند:
۱- ایران مــا در چهل و دومیــن یادمان 
پیروزی بزرگ بهمن ۵۷، در آستانه ی فتح 
و پیروزی دیگری اســت؛ پیروزی سترگی 
که سودای فروپاشــی و تسلیم ایران را ناکام 
گذاشت و »استقالل« و »تاب آوری« وطن 

را به رخ کشید. 
دولت جمهوری اســالمی ایــران عمیقاً 
باور دارد که بدون ایســتادگی شــهروندان 
بــا تمــام رنج هــا و تلخی هــای ناگزیــر 
این ســه ســال جنگ تحمیلــی اقصادی، 

ســرافرازی در آزمون دوباره ی اســتقالل، 
حتی برای یک لحظه ممکن نمی شــد و به 
همین ســبب، دولت دوازدهم بــه احترام 
شــهروندانی کــه قهرمانان راســتین این 
شکست ناپذیری اند، سر فرود می آورد و در 
 برابر فداکاری و روح بلند ایــن ملت دالور، 

تعظیم می کند.
2- انکار خصم در این ســه سال و تطهیر 
مستمر تحریم کنندگان در سال های جنگ 
اقتصادی، ننگی پاک ناشدنی است. اگر قرار 
بر این است که با فحاشی از تریبون ها و مجال 
دادن آشکار به هتاکان، صورت مسأله برای 
منافع زودگذر و تبلیغــات چندماهه تغییر 
کند؛ اگر قرار اســت، دولــت دوران جنگ، 
ناکارآمد قلمداد شود و بانیان ضدایرانی فشار 
و تحریم، تطهیر شــوند؛ دولت دوازدهم هم 
با قاطعیت اعالم می کنــد که اجازه نخواهد 
داد روایت های مجعول و فرصت طلبی های 
 مبتنــی بــر دروغ، قضــاوت عمومــی 

را متاثر سازد. 
نمی توان اجازه داد جــای قربانی و جالد 
عوض شود. دولت در این دوران سخت شرایط 
بسیار دشواری داشته چراکه با تعهد به منافع 
ملی، فرصت روایت تحریــم را از خود دریغ 
کرده و ناچار در غوغای کارگزاران تحریم و 
هیاهوی کاسبان سیاســی و اقتصادی اش، 

سکوت کرده اســت اما همه می دانند که هر 
صبری، پایانــی دارد. دولــت انتخاب کرد 
که خود در ایام جنگ اقتصــادی، صبورانه 
سکوت کند اما اجازه نمی دهد که »حقیقت« 

قربانی شود.
۳- هیــأت دولــت نســبت بــه ایجاد 
چندپارگــی و نفرت پراکنــی در زمانی که 
کشور نیازمند انســجام برای تامین منافع 
ملت ایران اســت، قاطعانه هشدار می دهد 
و اعالم می دارد که تقــدم منافع جناحی بر 
منافع ملی در بزنگاه کنونی، دســتاوردهای 
صبر راهبردی ایران را در خطر قرار می دهد. 
هیأت دولت، رویــداد نفرت برانگیر هتاکی 
به رییس جمهور را نقــض مکرر توصیه های 
مقام معظم رهبری و ســرپیچی از قانون و 
حرکتی بــه نفع بیگانه می دانــد و پیگیری 
اتفاقات اخیر را تالشــی بــرای اعاده حق، 
 نه فقط بــرای دولت که برای نظــام و ملت 

تلقی می کند.«

استفتا

خبر

واکنش رهبری به مساله اهانت به مسئوالن 

عصر دیروز صادر شد

بیانیه هیات دولت در پیِ توهین به رئیس جمهور 

اختالل چندین و چند ساله بازار به دلیل نارسایی های گمرکی 

زوایای پنهان محموله گوشتی 
که ۷ سال در گمرک ماند!

سياست 2

چرتکه 3

حفرههایامنیتیچهبرسرکشورمیآورند؟

وی ارتش سری  پیشر
خطرناک

»آنها به مدت هشــت ماه با آن مرد نفس 
کشیدند، با او بیدار شدند، با او خوابیدند و با 
او ســفر کردند. حتی اگر او افترشیو استفاده 
می کرد، بویــش را حــس می کردند«؛ این 
بخشی از گزارش هفته نامه یهودیان انگلیس 
درباره ترور محسن فخری زاده است که البته 
بیشتر شبیه به بخشی از یک تریلر معمایی و 

ترسناک سینمایی است. 
دو سال پیش روزنامه انگلیسی دیگری از 
فرار یک دانشمند و جاسوس هسته ای ایران 
با کمک موساد و سازمان اطالعاتی انگلیس 
خبر داد. روزنامه ساندی اکسپرس نوشته بود 

این دانشمند 4۷ ساله هسته ای که به ادعای 
این روزنامه جاســوس هم بــوده، اطالعات 
ویژه ای از برنامه هسته ای ایران داشته و از بیم 
افشا شدن همکاری اش با موساد، خواسته که 

از ایران خارج شود. 
ســاندی اکســپرس ادامــه داده بود که 
ســازمان اطالعاتی انگلیس با جای دادن او 
در میان پناهجویان ایرانی، به او برای عبور از 
کانال مانس کمک کرده و بعد هم فرد مذکور 

با قایق از فرانسه به انگلیس رفته است. 
از آن جایی که روزنامه انگلیســی، هیچ 

مستنداتی برای ادعای خود ارائه نکرد و...

گزارش »توسعه ایرانی« از رویکرد های تعدیلی ریاض در پی روی کار آمدن بایدن

عقب نشینی برای حفظ بقا 
جهان 5


