
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 صعود دختران بسكتبال 
به جام جهاني

اندر حکایت »غیرضروری« شدن یک کاال!

مرگ خاموش موزّعان کتاب

 وزارت خارجه آمریکا از سفر هیأت 
امنیتی - سیاسی به 4 کشور عربی خبر داد؛

نشانه گذاری های جدید 
در خاورمیانه 

نیویورک تایمز خبر داد؛

 دیدار دوباره 
 عربستان و ایران؛ 

این بار در سطح سفرا

عضو شورای عالی بورس:

حقوقی  های بی اخالق ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان را از بورس 
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همين صفحه

 رهبر انقالب:

سياست خارجی در وزارت خارجه 
تعيين نمی شود

دسترنج 4

 کارشناس مسائل اقتصادی:

 بيشترین رانت ها متعلق 
به تندروهاست
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رهبر انقالب تاکید کردند: سیاســت خارجــی در هیچ جای دنیا در 
وزارت خارجه تعیین نمی شود. سیاســت خارجه در مجامع باالدستی 
وزارت خارجه مشخص می شود. البته وزارت خارجه هم مشارکت دارد، 
اما تصمیم گیری تابع وزارت خارجه نیست. وزارت خارجه مجری است. 

کشور ما هم به همین شکل است.
به گزارش ایلنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای شب گذشته و در نوزدهم 
ماه مبارک رمضان به بیان نکاتی درباره مسائل روز کشور پرداختند. این 
سخنرانی همزمان از سایتKhamenei.ir، شبکه یک سیما، شبکه 

خبر و رادیو سراسری پخش شد.
اهم بیانات ایشان به شرح زیر است:

 -- در مورد امیرالمومنین )ع( و معرفی شــخصیت این بزرگوار، یک 
مرحله، امامت آن بزرگوار اســت که البته منظور امامتی است که امری 

معنوی است و با ترازوهای عرفی ما قابل اندازه گیری نیست.
 - نخبگان و بزرگانی هم بودند که به مفاهیم عالی امامت دست پیدا 
کردند، کسانی که یا در زمان ما زندگی کردند و یا آثارشان به ما رسیده 

است.
- با قطع نظر از این رتبه معنوی باال نیز، امیرالمومنین )ع( برحسب 
معیارهای دنیوی و بشری هم بعد از پیغمبر اکرم )ص( شخصیتی بزرگ 

و واالمقام است. 
- عدالت بی اغماض، گسترده، بدون هیچ مالحظه و عجیب و غریب که 
انسان از شنیدن موارد آن شگفت زده می شود، درکنار ساده زیستی آن 
بزرگوار، شجاعت آن بزرگوار، فداکاری او در راه حق، دریای حکمت او از 

جمله ویژگی های خاص شخصیتی امیرالمومنین )ع( است.
- ما هم از لحاظ شخصی باید از این بزرگوار پیروی کنیم و هم درباب 
حکومت؛ امروز حکومت دست عالقمندان امیرالمومنین )ع( است و باید 
همین عدالت، همین شجاعت، همین ویژگی ها را پیاده کنیم که البته 

در این زمینه خیلی عقب هستیم.
- شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست. در آن زمان شمشیری 
اصابت می کرد و امروز گلوله ای این کار را می کند. پس این امر همچنان 

ممکن است، اما صبر برای رسیدن به این شهادت اهمیت دارد.
- خدا را شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم 
که پیرو امیرالمومنین )ع( در این امر صبر بر فرارســیدن زمان شهادت 
بودند، عاشق شهادت بودند و منتظر آن بودند و خداوند نصیب شان کرد.

- شهید سلیمانی وقتی تهدید دشمنان به شــهادت را شنید گفت 
این همان چیزی است که من در کوه ها و جبهه ها به دنبال آن می گردم، 

دشمن چطور من را با آن تهدید می کند؟
- شــهید مطهری مخاطب خود را هدایت می کرد، بــه او اطمینان 
می بخشــید. او تکلیف گــرا بــود و دغدغــه تکلیف داشــت. او هرگز 
بیکار نماند. میراث فکری پیشــینیان را داشــت و خود بــر آن افزوده 

 بــود و ایــن را در اختیــار مخاطبان و شــاگردان خود می گذاشــت.
- مهم این بود که شــهید مطهری همه ظرفیت های حوزه فکر و علم را 
به اولویت های فکری جامعه می رساند و متصل می کرد و این باید مورد 

توجه معلمان ما هم باشد.
- کار معلم انتقال میراث فکری بشــر به نســل بعدی است و باید با 
امانتداری تمام این مسئولیت سنگین را پشت ســر بگذارد.- امروز در 
کشور ما امکان آموزش به شکل گسترده ای وجود دارد و در گذشته هرگز 
چنین امکانی فراهم نبود و امروز به برکت انقالب اســالمی و جمهوری 

اسالمی این امکان فراهم است.
معلمان، افسران جوان سپاه پیشرفت کشور هستند

-می توان اینطور گفت که معلمان، افسران جوان سپاه پیشرفت کشور 
هستند. معلمان باید خودشان این نقش تاریخی را باور کنند که اگر چنین 

شود خود احساس مسئولیت خواهند کرد.
- امروز جوانان ما در یک 
تهاجم بی سابقه و همه جانبه 
از ســوی بیگانــگان مواجه 
هستند. معلمان باید کاری 
کنند کــه ریزش ها نزدیک 
به صفر باشــد و رویش ها در 

باالترین حد قرار گیرد.
- همه ما وظیفه داریم که 
شأن معلمان را حفظ کنیم 
این شأن باید شناخته شود 
و همه نســبت به آن تفهیم 
شوند، همچنان که در مورد 

کارگران هم همین است.
- البتــه باید به مســائل 

معیشــتی معلمان هم توجه کرد. بایــد از نقش معلمــان در این دوره 
همه گیری کرونا تشکر کنیم که وظایف و مسئولیت آنان را افزایش داد.

- در مورد تمجید از کارگــران همین بس که دســت او را خداوند و 
پیغمبر دوست دارند. پیغمبر هم دست کارگر را بوسیده است. در اقتصاد 
مستقل هم کارگر نقش مهمی بازی می کند و ستون اصلی این اقتصاد 

است.
 - در جمهوری اسالمی البته حق کارگران بیش از جاهای دیگر است، 
علت آن هم این است که از ابتدای انقالب دشــمنان کوشیدند جامعه 
کارگری را مقابل انقالب قرار دهند اما آنان در دفاع مقدس حتی جانشان 

را هم فدای انقالب اسالمی کردند.
 - یکی از مهمترین انواع پشــتیبانی از تولید، پشتیبانی و حمایت از 
کارگران است. حمایت از کارگران یعنی حمایت از تولید داخلی. حمایت 

از کارگر حمایت از ثروت ملی است که برای کشور آبرو، استقالل و قدرت 
هم در پی خواهد آورد.

- حمایت از کارگر فقط این نیست که پایه حقوقی آنان را متناسب با 
تورم باال ببریم، این یک شکل آن است. اما مهارت آموزی کارگران مهم 
است. سطح تخصص آنان باید باال برود که هم برای آنان نافع است و هم 

برای افزایش کیفیت تولید.
- توجه به بیمه، بهداشت و درمان کارگران در کنار حفظ امنیت شغلی 
آنان اهمیت دارد. آنان باید بدانند که شغل شان تضمین شده است. برای 
مسکن آنان هم باید فکر اساسی کرد، چرا که بخش عمده ای از پول آنان 

به اجاره می رود.
- ایجاد روابط عادالنه بین دولت، کارفرما و کارگران یکی از مهمترین 

موارد برای حمایت از کارگران است.
- ایجاد اشــتغال برای کارگران، فقط برکات اقتصــادی ندارد، بلکه 
برکات اجتماعی و سیاسی هم دارد. 
خود ایجاد اشتغال منجر به نشاط 
و شادابی جوانان می شود. کارگر و 
کارفرما و جوانی که اشتغال داشته 
باشد بسیار ســرزنده خواهد بود و 
دولت ها باید یکی از برنامه های مهم 

خود را همین قرار دهند.
- بایــد به کســانی کــه عامل 
تعطیل کارخانه ها بودند هشداری 
دهم؛ کســانی کــه بــرای منافع 
خود کارخانــه را می گیرند و برای 
اســتفاده از زمین کارخانه، کارگر 
را اخراج می کنند، وســایل و ابزار 
را می فروشــند و بعد زمین را نگاه 
می دارند تا برای ساخت و ســاز بفروشــند، بدانند که چه آگاهانه چه 

ناآگاهانه در حق جامعه و کشور خیانت می کنند.
- دولت و مشخصاً وزارت صنایع و کشاورزی که شغل بیشتری ایجاد 
می کنند باید به این موارد اشاره شده توجه بیشتری داشته باشند. باید 

با کسانی که کارخانه ها را به تعطیل می کشانند، به نحوی برخورد شود.
- تشکیل کارگاه های کوچک و متوسط باید در کشور افزایش یابد و 

باید این کارگاه ها زنده شوند چه بسیار به اقتصاد کشور کمک می کند.
- بهترین و موفق ترین کار برای خنثی کردن تحریم ها، تالش واقعی 
برای تقویت تولید ملی اســت. اگر با برنامه ریزی و پیگیری آن را دنبال 

کردیم، مطمئن باشیم که تحریم ها اول بی اثر و بعد برداشته می شوند.
انتخابات را با حرف های بیهوده نباید خراب کرد

 انتخابات را با حرف های بیهوده و وعده های فریبنده نباید خراب کرد. 

کسانی که می خواهند در این کارزا شرکت کنند واقعاً فکر کنند و برنامه 
به مردم ارائه دهند.

- حضور مردم که مظهر مهم آن انتخابات  اســت، برای حفظ اقتدار 
و امنیت خودشان و آینده کشــور دارند تالش می کنند. عده ای مردم را 
دلسرد می کنند، خدشــه کردن در کار مسئوالن و شورای نگهبان غلط 

است.
- بنده چون مسئله را دنبال کردم و در مواردی شکایاتی انجام شده 
بود، بررسی کردیم، اما در هیچ انتخاباتی تخلف جدی که منجر به تغییر 

نتیجه شود را نداشته ایم.
- از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرف هایی شنیده شد که 
مایه تاسف و تعجب است؛ رسانه های دشمن این حرف ها را پخش کردند. 
حرف هایی که متناسب با این وظیفه مهم نیست. بعضی از این حرف ها 

تکرار حرف های خصمانه دشمنان و تکرار حرف های آمریکاست.
- ما نباید حرفی بزنیم که این معنا را تداعــی کند که ما داریم حرف 
 دشــمنان را تکرار می کنیــم؛ چه دربــاره نیروی قدس و چــه درباره 

شهید سلیمانی.
دشمنان از نفوذ نیروی قدس در منطقه ناراحت هستند

- دشمنان مدتهاست از نفوذ نیروی قدس در منطقه ناراحت هستند.
- اینکه بخشی بیاید و بخش دیگری را نفی کند اصأل معنایی ندارد و 

نباید از مسئوالن جمهوری اسالمی چنین رفتاری سر بزند.
- نیروی قدس مهمترین عامل برای جلوگیری از دیپلماسی منفعالنه 

در غرب آسیاست.
- همه این را بدانند که سیاست خارجی در هیچ کجای دنیا در وزارت 

خارجه تعیین نمی شود.
- مسئوالن عالی رتبه و فراتر از وزارت خارجه هستند که آن را تبیین 
می کنند؛ کاری که در شــورای عالی امنیت ملی انجام می شود و البته 
وزارت خارجه هــم در آن نقش دارد اما این سیاســت گذاری در وزارت 

خارجه محدود نمی شود.
- اینجور نیســت که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشد، وزارت 
خارجه مجری اســت. سیاســت های خارجــی را همه مســئوالن در 
شورای عالی امنیت ملی تعیین می کنند و وزارت خارجه باید آنان را به 

روش های خود عملی کند و پیش ببرد.
دشمن را شاد نکنیم

-نباید جوری حرف بزنیم که معنایش این اســت که سیاست های 
کشور را باور نداریم و قبول نداریم، مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم، 

جوری نباشد که دشمن را شاد کنیم.
- امیدوارم همه مســئوالنی کــه واقعــاً مایلند خدمــت کنند به 
 جمهوری اســالمی، میهن و مردم خود، این خدمت را به بهترین شکل 

انجام دهند.

سخنرانی

رهبر انقالب: 

سیاست خارجی در وزارت خارجه تعیین نمی شود

چه کسانی مقابل کاهش قیمت ارز ایستاده اند؟ 

واکنش بازارها؛ نشانی از 
ثمردهی مذاکرات وین

سياست 2

چرتکه 3

اختالفات بر سر حفاظت هسته ای پس از حوادث مکرر؛

سپاه، لیدر امنیت 
تأسیسات هسته ای 

می شود؟
پس از چندین ترور و خرابکاری هسته ای طی 
دو دهه اخیر، آیا قرار است امنیت تاسیسات و اسناد 
و اطالعات هسته ای تام و تمام به سپاه پاسداران 
سپرده شود؟ حاال پس از عیان شدن حفره های 
بزرگ امنیتی در برنامه هسته ای کشور، مقامات 
رده باال بــه این نتیجه رســیده اند که عالج این 
ناامنی های پردامنه در دست سپاه است؟ یا اینکه 
طرح این موضوع صرفا یک جنگ قدرت میان دو 

نهاد سپاه و وزارت اطالعات است؟
اینها سواالتی اســت که دیروز پس از انتشار 

یک خبر شکل گرفت. صبح دیروز خبری مبنی بر 
واگذاری سیستم حفاظتی سایت های هسته ای 
به ستاد کل نیروهای مسلح از سوی شورای عالی 
امنیت ملی منتشر شد. در متن خبر آمده بود: »با 
نظر ستاد کل نیروهای مســلح از این پس سپاه 
پاســداران درباره اقدامات حفاظتی سایت های 
هسته ای تصمیم گیری می کند، در حالی که پیش 
از این حفاظت سایت ها برعهده سپاه نبوده است.«
خبر منبع موثقی نداشت. شورای عالی امنیت 

ملی اما در پاسخ به پرس وجوی رسانه ها...

کم آبی تهدیدی جدی است؛ لطفا نگران شوید!

و از ایران آبادم نماند جز بیابانی
شهرنوشت 6


