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رهبر انقالب اسالمی با بیان اینکه ارتش های منطقه نباید اجازه 
دهند که ارتش های بیگانه برای حفظ منافع خود، دخالت یا حضور 
نظامی داشته باشند، گفتند: حوادثی که در شمال غرب ایران، در برخی 
کشورهای همسایه در جریان است باید با همین منطق پرهیز از دادن 

مجوز حضور بیگانگان حل شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آیت اهلل 
خامنه ای صبح دیروز )یکشنبه( در ارتباط تصویری با مراسم مشترک 
دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح 
در دانشگاه افسری امام حسین علیه السالم، این نیروهای پر افتخار 
را »قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن مقتدر و عزیز« 
خواندند و افزودند: دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختالف و خسارت 
است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگوپذیری 
کشورهای منطقه از اقتدار و عقالنیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری 

اسالمی حل شود.
ایشــان با ابراز امیدواری برای توفیق دانش آموختگان و ارتقای 
جوانان نیروهای مسلح در مکتب و دانشگاه حسینی، به ملت ایران 
به خاطر داشــتن جوانان مؤمن، صالح، شجاع و دارای عزم و بصیرت 
تبریک گفتند و افزودند: فرماندهان عزیزی که جوانان میهن را اینگونه 

تربیت می کنند، شایسته افتخار و تقدیرند.
 نیروهای مسلح به معنای واقعی 
سپر دفاعی ملت و کشور هستند

فرمانده کل قوا با اشاره به تحقق فرموده امیرمؤمنان درباره نیروهای 
مسلح افزودند: به فضل الهی، نیروهای مسلح ایران امروز به معنای 
واقعی کلمه سپر دفاعی ملت و کشــور در مقابل تهدیدهای سخت 

دشمنان بیرونی و درونی هستند.
آیت اهلل خامنه ای سربازی ملت ایران را موجب سرافرازی و عزت 
دانستند و گفتند: آمادگی برای دفاع از ملت ایران و هویت اسالمی، 

ملی و انقالبی کشور افتخار بزرگ نیروهای مسلح است.
ایشان امنیت را زیرساخت اساسی همه فعالیت های ضروری برای 
پیشرفت کشور برشمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت کشور بدون 
تکیه بر بیگانگان افزودند: این مســئله البته برای ملت ایران عادی 
است اما کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی از این مشکل 

رنج می برند.
فرمانده کل قوا در ادامه به بگو مگوهای اخیر اروپا و آمریکا اشاره 
کردند و گفتند: برخی اروپایی ها، اقدام آمریکا را خنجر از پشت خواندند 
و به نوعی گفتند اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع به آمریکا، مستقاًل 
امنیت خود را تأمین کند. وقتی کشورهای اروپایی به علت اتکاء به 
آمریکا، یعنی کشوری که با اروپا مخالف هم نیست در تحقق امنیت 

پایدار احساس کمبود می کنند، حساب کشورهای دیگر که نیروهای 
مســلح خود را تحت کنترل آمریکا و دیگر بیگانگان قــرار داده اند، 

مشخص است.
 تکیه بر دیگران در تامین امنیت توهم است

آیت اهلل خامنه ای تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک توهم 
خواندند و گفتند: کسانی که به این توهم دچارند سیلی آن را به زودی 
خواهند خورد چرا که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان در 

امنیت و جنگ و صلح هر کشوری، فاجعه ای مصیبت بار است.
ایشــان با تجلیــل از اقتدار و ســربلندی نیروهای مســلح در 
آزمایش های بســیار مهم و دشــوار به ویژه جنگ تحمیلی ۸ ساله 
گفتند: اقتدار نیروهای مسلح به مسائلی نظیر آموزش ها، ابتکارات 
و پیشرفت های علمی، تجهیزات و انضباط سازمانی وابسته است اما 
مهمترین عامل اقتدار نیروهای مسلح، روحیه، معنویت و مسائل دینی 

و اخالقی است.

رهبر انقالب اسالمی، خروج ارتش مجهز و بدون روحیه اخالقی و 
معنوی آمریکا از افغانستان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی 
خواندند و گفتند: آمریکایی ها ۲۰ سال قبل برای سرنگونی طالبان به 
افغانستان لشکرکشی کردند و در این اشغالگری طوالنی مدت، کشتار  
و جنایت و خسارات فراوانی به بار آوردند اما بعد از این همه هزینه مادی 
و انسانی، حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند که این واقعیت برای 

همه کشورها درس آموز است.
 تصاویر هالیوودی از ارتش آمریکا فقط نمایش است

فرمانده کل قوا، اوضاع ارتش آمریکا هنگام خروج از افغانستان را 
نشان دهنده ماهیت واقعی این ارتش دانستند و گفتند: آن تصاویر 
هالیوودی از ارتش آمریکا و کشورهای امثال او، فقط نمایش است چرا 

که ماهیت واقعی آنها همین است که در افغانستان دیده شد.
رهبر انقالب اسالمی، نفرت مردم شرق آســیا از ارتش آمریکا را 
یادآور شدند و گفتند: آمریکایی ها هر جا دخالت کنند، منفور ملت ها 

هستند.

ایشــان حضور نظامی بیگانگان در منطقه را نیز مایه اختالف و 
خسارت و ویرانی برشمردند و تأکید کردند: صالح منطقه در این است 
که همه کشورها از ارتشی مســتقل و متکی به ملت خود و هم افزا با 

ارتش های همسایگان برخوردار باشند.
رهبر انقالب با بیان اینکه ارتش های منطقه می توانند امنیت منطقه 
را تأمین کنند و نباید اجازه دهند کــه ارتش های بیگانه برای حفظ 
منافع خود، دخالت یا حضور نظامی داشته باشند، خاطرنشان کردند: 
حوادثی که در شــمال غرب ایران، در برخی کشورهای همسایه در 
 جریان است باید با همین منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان

 حل شود.
  اگر کسی برای برادران خود چاه بکند، 

اول خودش در چاه می افتد
فرمانده کل قوا گفتند: نیروهای مسلح کشور عزیز ما همواره با اقتدار 
همراه با عقالنیت عمل می کنند و این عقالنیت باید الگویی برای دیگر 
کشورها و عامل حل مسائل موجود باشد و همه بدانند که اگر کسی 

برای برادران خود چاه بَکند اول خودش در چاه می افتد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان نیروهای مسلح را برای 
تداوم افتخار خدمت به ملت و کشور، و افزایش روزافزون توانایی های 

مادی و معنوی توصیه مؤکد کردند.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح با بیان گزارشی از توانمندی ها و آمادگی های 
رزمی، دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح و همچنین خدمات اجتماعی 
این نیروها به مردم، به شکست آمریکا در افغانستان اشاره کرد و گفت: 
این شکست خفت بار و تخلیه بخش بزرگی از تجهیزات و پایگاههای 
آنها در منطقه، و شکست رژیم صهیونیستی در نبرد ۱۲ روزه موسوم 

به شمشیر قدس، نشانه های تسریع در افول آمریکا است.
در این مراسم که همزمان در دانشگاه های افسری نیروهای مسلح 
از طریق ارتباط تصویری دریافت می شد، سردار سرتیپ پاسدار غالمی 
فرمانده دانشگاه امام حسین)ع(، امیر سرتیپ دوم خلبان رودباری 
فرمانده دانشگاه شهید ستاری و سردار سرتیپ دوم پاسدار بختیاری 
فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین گزارشی از فعالیت ها، اقدامات و 

برنامه های تحصیلی این دانشگاه ها بیان کردند.
قرائت سوگندنامه، اعطای پرچم توســط دانشجویان قدیم به 
جدید، اجرای سرود مشترک توسط دانشجویان مستقر در میدان از 
دیگر برنامه های مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح بود.

همچنین رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با کســب اجازه از 
فرمانده کل قوا به تعدادی از برگزیدگان دانشگاه های افسری درجه 

و سردوشی داد.

نماینده مجلــس یازدهم با اشــاره به اهمیت 
دیپلماسی اقتصادی گفت: با توجه به پتانسیل موجود 
در دستگاه سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی 
کشور تقویت شود که متأســفانه سفرای فعلی ما 

اعتقاد و توانمندی انجام این کار را ندارند. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی سعادتی نماینده 
مردم بابل در نطق میان دستور صحن علنی دیروز 
یکشــنبه ۱۱ مهرماه مجلس گفت: موضوعات و 
مشکالت کشور به گونه ای اســت که با سه جلسه 
مجلس در هفته قابل رفع نیست. پیشنهاد می دهم 
مجلــس و دولــت در قالب یک فعالیــت جهادی 
شــبانه روزی یک ماهه برای اصالح و تصویب لوایح 
بر زمین مانده و قوانین گذشــته و اولویت دار برای 
به روزرسانی و شکســتن بروکراسی دست و پاگیر 
اقدام عاجل صورت دهنــد. موضوعاتی مثل طرح 
شفافیت باید سریعاً در صحن مجلس طرح شود و 

به تصویب برسد. 
وی افزود: الزم است که دیپلماسی اقتصادی مورد 
توجه قرار گیرد. با توجه به پتانسیل موجود در دستگاه 
سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی کشور تقویت 
شود که متأسفانه سفرای فعلی ما اعتقاد و توانمندی 

انجام این کار را ندارند. 
سعادتی خاطرنشــان کرد: توســعه روابط با 
کشورهای همسایه باید در اولویت دستگاه دیپلماسی 
کشور باشد. البته در اینجا الزم می دانم در خصوص 
تحوالت در کشــورهای همسایه شــمال غرب به 
خصوص کشور آذربایجان هم نکاتی را یادآور شوم. 

وی اظهار داشــت: یقیناً حکومــت آذربایجان 
مســاعدت ها و حمایت های گســترده جمهوری 
اسالمی ایران را در حفظ تمامیت ارضی آن کشور در 
دوره های گذشته فراموش نکرده. برای ایران اسالمی 
در مباحث ژئوپلتیک، ایران حضور صهیونیست ها 
را در مرزهای خودش را نمی پذیــرد و نمی توانیم 
اجازه بدهیم دشــمنان و تروریســت ها خود را در 
اطراف مرزهای مــا مجهز کنند و بــه هیچ عنوان 
تغییر مرزی را در مناطق شمال غرب کشور را قبول 
نمی کنیم. انتظار این اســت که همسایگان اصل 

حســن همجواری را رعایت کنند و خود را بازیچه 
دســت رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای 
جنایتکار قرار ندهند. از مجاهدت های کادردرمان 
در موضوع واکسیناســیون کرونا صمیمانه تشکر 
می کنــم.  نماینده مجلس یازدهم اظهار داشــت: 
توجه خاص آقای رئیس جمهور به مناطق محروم و 
پیگیری شبانه روزی مشکالت و حضوری میدانی در 
این مناطق و حتی صبح های جمعه موجب امیدواری 
مردم است، هر چند به فرموده رهبر معظم انقالب 
اسالمی باید دقت شود این قول ها حتماً محقق شود 
و درنهایت با تعیین روزشــمار برای تعیین وعده ها 
موجبات احیای اعتماد و امید مردم فراهم شــود.  
وی خاطرنشان کرد: از مجموعه دولت درخواست 
می کنم نسبت به انتصاب نفرات کلیدی در ساختار 
دولت و وزارتخانه ها تســریع کند. انتخاب سریع و 
صحیح استانداران، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی 
و معاونین وزرا می تواند باعث گشایش در مشکالت 
مردم شود. در حوزه ســهام عدالت امیدوارم هر چه 
سریع تر وضعیت جاماندگان از دریافت سهام عدالت 
مشخص شود و از وزیر اقتصاد درخواست دارم امکان 
حضور یکی از اعضای فراکسیون سهام عدالت را در 
جلسات شورای عالی بورس فراهم آورد و در خصوص 
مدیریت و مالکیت شرکت های سرمایه پذیر به قانون 
عمل شود و از دخالت سازمان خصوصی سازی حتما 
پرهیز شود.  نماینده مردم بابل با بیان اینکه افزایش 
غیرمنطقی هزینه های برق و گاز توسط دولت گذشته 
نارضایتی های عمومی بســیاری را در مردم ایجاد 
کرده و مبالغ قبوض بعضاً چهار برابر شده. از وزیر نیرو 

می خواهم سریعا این مشکل را حل کند. 

خبردیدار

فرمانده کل قوا:

راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتش های بیگانه است
سعادتی در نطق میان دستور:

 سفرای فعلی توانایی 
دیپلماسی اقتصادی ندارند 

نگاهی به فراز و نشیب تحقق یک وعده انتخاباتی پرطمطراق

مجلس یازدهم و آزمون 
»شفافیـت« 

چرتکه 3

سياست 2

رئیسی فرمان قیمت گذاری دستوری را صادر کرد

ابزاری کهنه برای جنگ 
با بحرانی فرسایشی 

 درست در روزی که رئیس سازمان بورس 
در نامه ای به وزیر اقتصاد خواســتار بررسی 
مجدد موضــوع قیمت گذاری دســتوری 
صنعت خودرو و ســاخت قطعات شده بود، 
رئیس جمهور با تاکید بــر اولویت بندی در 
برنامه های اقتصادی کشور دستور داد جلسه 
فوق العاده ســتاد اقتصادی دولت با موضوع 
تثبیت قیمت هــا و کنترل بــازار در حوزه 
کاالهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.

اینکه راه رفتــه بار دیگر در دســتور کار 
مقامات ایران برای تورم قرار می گیرد اتفاق 

عجیبی است.

نه فقط صنعت خودرو بلکه ســایر صنایع 
درگیر با قیمت گذاری دستوری زیان خود را 

ناشی از این اتفاق می دانند.
خودروســازان حاال از زیان انباشته بیش 
از ۵۰ هزار میلیارد تومانی سخن می گویند 
و بســیاری از صاحبان صنایع از مرغداری و 
دامداری گرفته تا حتی صنایع لبنی و نانوایی 
سنتی حاال درباره زیان های هنگفت سخن 

می گویند. 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند 
قیمت گذاری دســتوری بزرگترین دشمن 

تولید در میان مدت است و در...
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