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وعده وحرف را نمیپذیریم:

مالک ما در برجام ،فقط عملِ
طرف مقابل است
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همین صفحه

غریبآبادیلیستتعهداتیکهایراندیگراجرانمیکندرااعالمکرد؛

بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع اعتراضی مقابل مجلس:

اروپا نگران،
گروسیدر راه تهران

مسئوالن به فکرفقرا و رفع تبعیض باشند

دسترنج 4

نماینــده و ســفیر دائمــی ایــران در
سازمانهای بینالمللی در وین ،روز گذشته
لیست تعهداتی که ایران در پی مصوبه مجلس
یازدهم ،اجرای آنها را از روز پنجم اسفند سال
جاری متوقف خواهد کرد ،اعالم کرد.
آنطور که کاظم غریبآبــادی گفته این
اقدامات تنها شــامل مفــاد پروتکل الحاقی
نمیشود .در واقع ایران از پنجم اسفند عالوه
بر توقف اجرای پروتکل الحاقی ،اجرای هفت
تعهد دیگر را نیز معلق خواهد کرد.
این مــوارد عبارتند از کــد  ۳.۱اصالحی
ترتیبات فرعی موافقتنامــه پادمان (برای
اظهار زودهنگام تاسیســات هســتهای به

آژانس) ،اســتفاده از فناوریهــای مدرن
و حضــور درازمــدت آژانــس در ایــران،
اقدامات شفافســاز در رابطه با کیک زرد،
اقدامات شفافســاز در رابطه با غنیسازی،
دسترســیها پیرو مفاد برجــام ،نظارت و
راســتیآزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه و
اقدامات شفافساز در رابطه با ساخت قطعات
سانتریفیوژ.
او دو روز پیشتر نیز خبر داده بود که نامهای
به رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی هستهای فرستاده که در آن ضمن اعالم
تصمیم ایران برای پنجم اســفند ،از آژانس
خواسته شده که مقدمات الزم...

سیاست 2

قیمت دالر خزنده و آرام در حال پیشروی است

اعطای مشوقبه انصاراهلل
در ازایآبروی ریاض!
جهان 5

حدود  36میلیون از جمعیت کشور «گیمر» شدهاند!

تفریحیکروناییکه
عدمش به زِ وجود
شهرنوشت 6

رئیس سازمان زندانها در مورد بهنام محجوبی:

آن فرد هنوز در قیدحیات
و تحتدرمان است
سیاست 2

صدور مجوز مصرف دو
واکسن خارجیکرونا از
سوی وزارت بهداشت
شهرنوشت 6

عکس :مهدی نصیری

سیگنالهای منفی انتظار
برجامی اقتصاد به بازار ارز
چرتکه 3

وحشت سعودیها از تحوالت میدانی
یمن و تالش آمریکا در دو جبهه؛

هیأتمدیرهجامعهراهنمایانایرانگردیوجهانگردی
ازآسیبهایکروناومشکالتشانمیگویند:

یک سال با بیکاری،
تغییر شغل و مهاجرت
فرهنگ و هنر 8

خبر

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه وعده وحرف را نمیپذیریم:

مالک ما در برجام ،فقط عملِ طرف مقابل است
رهبر انقالب درباره برجام گفتند :جمهوری اســامی این بار وعده و حرف
نمیپذیردومالک،فقطعملِ طرفمقابلاست.
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز (چهارشنبه) در ارتباط تصویری با
شماری از مردم تبریز ،قیام تاریخی و فراموشنشدنی  ۲۹بهمن  ۱۳۵۶را فقط
گوشهایازافتخاراتفراوانمردماینخطهخواندندوبااشارهبهاستمراردشمنی
سلطهگرانبهعلتمخالفتملتایرانباهنجارهاینظامسلطهافزودند:انقالب
اسالمی دستاوردهای عظیمی داشته است که باید از آنها برای رفع نقاط ضعف
وغیرقابلقبولهمچونمشکالتمعیشتیوفاصلهطبقاتیاستفادهکنیم.
ایشان حضور پُرشور مردم را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و در
درجه بعد انتخاب صحیح و اصلح را باعث تضمین آینده کشور خواندند و درباره
برجامنیزگفتند:جمهوریاسالمیاینباروعدهوحرفنمیپذیردومالک،فقط
عملِ طرفمقابلاست.
حضرتآیتاهللخامنهایدرتبیینافتخاراتمردمآذربایجان«نخبهپروری
در علم و هنر و سیاست» و «روحیه جریانسازی در تحوالت تاریخی و سیاسی
کشــور» را دو ویژگی افتخارآمیز مردم این خطه برشــمردند و تأکید کردند:
آذربایجان همیشه دژ استوار ایران در مقابل حمالت بیگانگان بوده است و اگر
ایستادگی و جانفشانی مردم این دیار نبود ،تعرض دشمنان به مناطق دیگر هم
کشیدهمیشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای «دلبستگی عمیق به اسالم» و «غیرت و حمیّت
شدیددرقبالایران»رادوویژگیمهمهویتیمردمآذربایجاندانستندوافزودند:
مردماینمنطقهدرتاریخمعاصردرهمهمسائلکشورازچهرههاینقشآفرین
برخورداربودهاندکهاینشخصیتهاهمچون«میرزاجوادآقامجتهدتبریزیدر
تحریم تنباکو»« ،ستارخان و باقرخان در مشروطه»« ،شیخ محمد خیابانی»،
«شهیدانآیتاهللقاضیطباطباییوآیتاهللمدنیدردورانانقالب»و«شهید
باکریدردفاعمقدس»تأثیرگذاربودهاند.
رهبر انقالب در جمعبندی این بخش از سخنانشــان گفتند :بدون روایت
درستازتاریخآذربایجان،هرروایتیازتاریخایرانناقصونادرستاست.
ایشاندرتشریحابعادقیامتاریخی ۲۹بهمن ۱۳۵۶مردمتبریزبهپیامامام(ره)
بعدازآنحادثهپرداختندوافزودند:امامبزرگوارسهخصوصیت«شجاعت،غیرت
و تدیّن» را ویژگیهای ممتاز مردم تبریز خواندند که هر سه این خصوصیات،
شاخصهایمهمارزیابیوارزشگذارییکمجموعهانسانیاست.
رهبر انقالب افزودند :نکته مهم این است که مردم تبریز وحشیگری رژیم
پهلویدرسرکوبقیام ۱۹دیقمرادیدهبودنداماباهمانخصوصیاتیکهامام
گفتند در چهلم شهیدان قم وارد صحنه شدند و با ابتکار سلسله تعیینکننده
چهلمها،نگذاشتندقیامقمبهفراموشیسپردهشود.
ایشان گفتند :هنگام پیروزی انقالب ،مســتکبران ،جهان را به دو قسمت
سلطهگر و سلطهپذیر تقســیم کرده بودند اما انقالب اسالمی این جریان را که

رگ حیات نظام اســتکبار بود ،به صراحت رد کرد و سلطه گران غرب و شرق به
همینعلتوباوجوداختالفاتشان،جبههگستردهایدرمقابلانقالبملتایران
تشکیلدادند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه هرگز نباید علت اصلی دشمنی
استکبارباانقالبوجمهوریاسالمیرافراموشکرد،افزودند:البتهآنهاتوطئهها
و ضدیتهایشان را به بهانههای مختلف از جمله حقوق بشر ،مقررات اسالمی،
هستهای،موشکی،منطقهایومسائلدیگرا ِعمالمیکنندامابایدمتوجهبودکه
اینمسائلفقطبهانهاست.
رهبر انقالب با اشاره به ادامه خصومت مستکبران افزودند :ملت ایران برای
پیروزیدرمقابلاینهجمههابهدوچیزنیازدارد«:استحکامعناصرهویتی»و
«افزایشقدرتدرونی».
ایشانبرخورداریاززیربناونظامفکریوعقیدتیمنسجمرامهمترینعنصر
اســتحکام هویت ملی برشمردند و
افزودند :زیربنای مستحکم فکری
انقالب از اســام گرفته شــده و در
بیانات بسیار ارزشــمند امام(ره) و
درسهای متفکرانی چون شهیدان
مطهری و بهشتی تشریح شده البته
عناصرمتفکربایدایننظامفکریرابا
پاسخهایجدیدبهمسائلجدید،نو
بهنوجلوهورونقدهند.
رهبر انقالب خاطر نشان کردند:
ایدئولوژی زدایی که برخیها تکرار
میکنند،نتیجهاشانحرافازمسیر
انقالب خواهد بود .حضرت آیتاهلل
خامنهای تأکید کردند :البته صرف
زیربنای مستقل فکری کافی نیست و در عمل نیز باید از ویژگیهایی برخوردار
بود که مهمترین آنها عبارتند از نترسیدن ،خسته نشدن ،ناامید نشدن ،تنبلی
نکردن،ندانستهدرنقشهدشمنورودنکردنودرمواقعالزمآمادهفداکاریبودن.
رهبرانقالببااشارهبهوجوداینخصوصیاتبارزدرملتایرانوفداکاریشهدا
گفتند :ملت ایران انصافاً خسته نشدهاند که نمونههای آن را در تشییع بینظیر
شهیدسلیمانیوهمچنینمراسمابتکاریپرشورامسالدر ۲۲بهمندیدیم.
ایشان تأکید کردند :اگر همراه این مجاهدت ،استقامت و منحرف نشدن از
مسیرباشد،مشکالتهمحلخواهدشد.
حضرتآیتاهللخامنهایدستاوردهایانقالبراعظیموشگفتآورخواندند
و ضمن گالیه از کمکاری در معرفی این دســتاوردها ،افزودند :انقالب اسالمی
توانستچهرهکشورراازیککشورعقبماندهیعلمیوطُ فیلیِ سیاسیقدرتها
و از نظر اقتصادی ،وابسته ،به یک کشور آزاد ،مستقل ،عزیز ،سربلند ،آبرومند و

برخوردارازموفقیتهایبزرگعلمیتبدیلکند.
ایشان یکی دیگر از دســتاوردهای انقالب را دگرگونی ملت ایران از حالت
خمودگی،بیهدفیودنبالهرویبهملتیپرتحرک،بانشاطوهدفداردانستند
وافزودند:تشکیلهزارانهستهعلمیدرکشوروفعالیتهایگستردهاجتماعی
جوانان همچون کمکهای مومنانه در قضیه کرونا از نمونههای بارز تحرک و
نشاطملتایراناست.
حضرتآیتاهللخامنهای،تغییرمدیریتکشورازیکحکومتاستبدادی،
پادشاهیوفردیبهیکحکومتمردمی،جمهوریومردمساالریرادستاورد
دیگر انقالب خواندند و گفتند :امروز مردم حاکم بر سرنوشت کشور هستند و
خودانتخابمیکنند.ممکناستخوبیابدانتخابکننداماخودشانانتخاب
میکنند،درحالیکهقبلازانقالبهیچکارهبودند.ایشان،سازندگیکشوررااز
دیگردستاوردهایانقالببرشمردندوباابرازتعجبازنادیدهگرفتناینخدمات
گسترده از سوی برخی افراد خاطر
نشانکردند:زیرساختهایاساسی
کشور در بخشهای ســد سازی،
آبرسانی ،برقرسانی ،گاز رسانی،
راهسازی ،توسعهصنعت،کشاورزی
و گسترش اعجاب آور دانشگاهها،
کا ِرکارستانانقالباسالمیاست.
رهبرانقالباسالمیتقویتبنیه
نظامی و دفاعی و تبدیل شدن ایران
به یک قدرت بــزرگ منطقهای را از
دیگر دستاوردهای انقالب خواندند
و گفتند :علت اصلــی توطئههای
گوناگونآمریکاورژیمصهیونیستی
و برخی دولتهــای اروپایی همین
حرکت روبه جلوی انقالب اســت که انشــاءاهلل قدرت ملت و مسئوالن ،این
توطئههاراخنثیخواهدکرد.
حضرتآیتاهللخامنهایتأکیدکردند:مادرکناردستاوردها،هیچگاهعقب
ماندگیهادربرخیبخشهاراپنهاننکردیمومعتقدیماینعقبماندگیهادر
شأن انقالب اسالمی و قابل قبول نیست و باید جبران شود .ما بعنوان مسئوالن
دربروزاینعقبماندگیهامقصریموالبتهممکناستمردمهمدربخشهایی
دخالتداشتهباشند.
ایشان افزودند :علت اصلی این عقب ماندگیها ،انقالبی عمل نکردن است.
هرجاانقالبیعملکردیم،عقبماندگینداشتیماماهرجاازانقالبکوتاهآمدیم
وحرکتیناشیازکسالتوبیتوجهی،انجامدادیم،عقبماندگیبوجودآمد.
رهبرانقالباسالمیگفتند:درزمینهعقبماندگیها،دردرجهاولوضعیت
معیشتطبقاتضعیفاستوسپسموضوعشکافطبقاتیاستکهبایداین

عقبماندگیهابرطرفوعدالتاقتصادیمستقرشود.حضرتآیتاهللخامنهای
تاکیدکردند:البتهوضعکشورباهمینعقبماندگیهابسیارجلوترازوضعیت
کشوردرقبلازانقالباست.
ایشانبااشارهبهتمرکزدشمنبررویناکامیهاونادیدهگرفتندستاوردها
وعملیاتروانیودروغگوییبرایناامیدوبدبینکردنمردموجوانان،افزودند:
متاســفانه برخی عناصر در داخل از روی غفلت و برخــی هم مغرضانه همان
حرفهایدشمنراتکرارمیکنند.
رهبرانقالباسالمیبهحساسیتبیشترمردمنسبتبهاولانقالب،درقبال
نابسامانیهابویژهمسائلیمثلفسادوفاصلهطبقاتیاشارهکردندوگفتند:این
حساسیت بسیار خوب است و نشاندهنده گرایش مردم به آرمانهای انقالب
استوبههمینعلتهرجامبارزهبافسادوحرکتبهسمتکمکبهقشرضعیف
وایجادعدالتباشد،دلگرممیشوندوحمایتمیکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :ما وظیفه داریم با اســتفاده از انبوه
دستاوردهایانقالب،ناکامیهارابرطرفکنیمکهازجملهایندستاوردها،جوانان
عالقهمند،مبتکروآمادهبهکارهستندکهبایدازاینظرفیتدرکنارشورانقالبی
مردمبهرهگرفتتانابسامانیهابرطرفشود.
رهبرانقالباسالمیدربخشدیگریازسخنانشانبااشارهبهانتخاباتآینده
ریاستجمهوری،انتخاباترافرصتیبسیاربزرگیبرایکشوردانستندوگفتند:
البتهمخالفانجمهوریاسالمینمیخواهندنظامازاینفرصتوظرفیتمهم
برایپیشرفتکشوراستفادهکندامامشارکتپُرشوروانقالبیمردمدرانتخابات،
موجب امنیت کشور و پس زدن دشمنان و کاهش طمع آنها میشود بنابراین
نبایداینفرصتراازدستداد.
حضرتآیتاهللخامنهایافزودند:انتخاباتهرچهپُرشورتروبااقبالعمومی
بیشتریهمراهباشد،آثارومنافعبیشتریبرایکشورخواهدداشت.
ایشانهدفدشمنازبیانادعاهایتکراریدربارهانتخاباترادلسردکردن
مردمدانستندوگفتند:برغماینادعاها،انتخاباتبرایکشوریکامکانوذخیره
مهماستکهبایدبامشارکتپرشورمردمهمراهباشدالبتهاگرمشارکتپ ُرشوربا
یکانتخابدرستیعنیانتخابیکنیرویکارآمد،باایمان،باانگیزه،عالقهمند
وپ ُرکارهمراهشود،نو ٌرعَلینوروتضمینکنندهآیندهکشوراست.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :عالج دردهای مُزمن کشور در پرشور
بودنانتخاباتوحضورعمومیمردم،وبعد،انتخاباصلحوشخصیتمناسبدر
انتخاباتریاستجمهوریاست.
حضرتآیتاهللخامنهایدرپایانبااشارهبهسخناناخیرشاندربارهبرجامو
تبیینسیاستهاینظام،گفتند:دربارهبرجام،حرفهاووعدههاییگفتهمیشود
ولی ما حرف و وعدهخوب که نقض و بر ضدّ آن عمل شود ،زیاد شنیدیم بنابراین
حرفووعدهفایدهنداردواینبارفقطعمل،مهماست.
ایشانتأکیدکردند:اگرعملِ طرفمقابلراببینیم،ماهمعملخواهیمکرد
واینبار،جمهوریاسالمیباحرفووعدهقانعنخواهدشد.

