
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

همين صفحه

رهبر انقالب در مراسم سی و سومین سالگرد 
ارتحال امام خمینی)ره(:

اميد دشمن به اعتراضات مردمی 
ناشی از محاسبۀ غلط آنهاست

سياست 2

 همین قدر ناگهانی و تلخ

 سيد محمود دعایی
 درگذشت

دوشنبه 16 خرداد   1401  /     7 ذی القعده 1443  /  6 ژوئن   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1086

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت

مستمریمتوسطبگیران
تنها10درصدافزایشمییابد

سياست 2

دسترنج 4

 کشورهای شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران
 بیانیه صادر کردند؛مسبوق به سابقه، اما متفاوت 

تشدید لحن و تغییر 
پارادایم اعراب

 تعطیالت چند روزه ایران در حالی سپری 
شــد که بیانیه صد و پنجاه و دومین شورای 
همکاری خلیج فارس در عربستان و همچنین 
پیش نویس قطعنامه پیشــنهادی امریکا و 
سه کشور اروپایی سیاســت خارجی ایران را 
تحت تاثیر قرار داده و دســتگاه دیپلماسی را 
واداشت تا به آنها واکنش نشان دهد.مهمترین 
اتفاق این روزهای منطقه، گردهمایی وزیران 
خارجه کشورهای عربی در شورای همکاری 
خلیج فارس بود کــه در پایــان آن با صدور 

بیانیه ای، ایران را متهم کردند از تروریســم 
حمایت می کند. آنها همچنین با این ادعا که 
ایران به تهدید دریانوردی دست زده است، از 
کشورمان خواســته اند که به برنامه موشکی 
خود پایان دهد.این شــورا همچنین با تکرار 
ادعای همیشگی خود مبنی بر اشغال جزایر 
سه گانه اماراتی توســط ایران، با ادعای اینکه 
ایران در امور سایر کشــورها دخالت می کند 
خواستار پیوســتن به گفت وگوهای برجام و 

مذاکرات هسته ای شده اند.

تجربه تکراری برای مهار بازار ارز

پای امنیتی ها به فردوسی باز شد
چرتکه 3

 همزمان با تغییر زمان سفر بایدن به منطقه،
 دو هیأت سعودی راهی واشنگتن می شوند؛ 

ریاضدرمسیربازتعریف
مناسباتوتحکیمهمپیمانی

فرهاد و یک داستان تکراری دیگر

رفیقنیمهراهبیرقیب!

گمانه هایی پیرامون یک مرگ مشکوک در یزد

ایوبانتظاری؛»دانشمند
هوافضا«یاکارمندمعمولی؟

مصوبات کارگری در هیات دولت بایگانی می شود

عدمافزایشحقمسکن
کارگراندرآشفتهبازار

بدمسکنیمردم

داغ هایی که به مناسبت یک روز جهانی تازه می شود؛

دیپلماسیفرافکنی
وبحرانهایالینحل

زیستمحیطی
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شهرنوشت 6

رهبر انقالب اسالمی گفتند: امام، روح جمهوری 
اسالمی اســت، این روح از جمهوری گرفته شود و 
مورد بی توجهی قرار بگیرد، نقشــی بر دیوار باقی 
نخواهد ماند.به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای صبح 
روز شنبه، 14 خرداد در اجتماع مردم در مرقد مطهر 
رهبر کبیر انقالب به مناسبت سی وسومین سالگرد 
عروج آن عزیز ســفر کرده، امام خمینــی را روح 
جمهوری اسالمی، شخصیتی حقیقتاً استثنایی 
واماِم »دیروز و امروز و فردای ملت ایران« خواندند 
و تأکید کردند: نسل جوان و هوشمند کنونی برای 
اداره آینده کشــور و رســاندن ملت به قله های پر 
شــکوه به نرم افزاری مطمئن، جامع، شتابدهنده 
وتحول آفرین یعنی درسها و گفتار و رفتار امام نیاز 
دارد.ایشان همچنین با بیان توصیه هایی مهم، مردم 
و فعاالن انقالبی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به 
جلوگیری از هویت زدایی از انقالب و تحریف امام، 
افشای دروغ و جنگ روانی دشمن، جلوگیری از نفوذ 
رگه های ارتجاع و سبک زندگی غربی، و قدرشناسی 
از مسئوالن انقالبی سفارش کردند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای گفتند: این مکتب و الگویی که امام طراحی 
و پایه گذاری کردند تا چه میزان در زمان امام و بعد از 
ایشان تحقق پیدا کرده است؟ایشان افزودند: پاسخ 
من با اطالع از حقایق کشور این است که »جمهوری 
اسالمی در همه سرفصل ها همچون مردم ساالری، 
پیشرفت های علمی، امور دیپلماسی، اقتصادی و 
خدمات عمومی موفقیت های بزرگی به دست آورده 
که انکار آنها بی انصافی است البته ناکامی ها نیز کم 
نبوده است یعنی هم پیشرفت داشتیم و هم ضعف و 
ناکامی.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند، 
البته نقش جبهه گسترده دشمنان از ابتدای پیروزی 
انقالب تا به امروز نیز نباید نادیده گرفته شود.ایشان 
افزودند: این دشمنی را جمهوری اسالمی به وجود 
نیاورد بلکه چون ذات جمهوری اسالمی، مخالف 
ظلم و اســتکبار و منکرات و موافق معنویت است، 
طبیعتاً ظالمان و مســتکبران و عامالن به منکر و 
مخالفان معنویت با آن دشمنی می کنند.حضرت 
آیت اهلل خامنــه ای در ادامــه از دو توطئه و خواب 
آشفته دشمنان برای ملت ایران پرده برداشتند و 
گفتند: جزء اول این نقشه، امید بستن دشمنان به 
اعتراضات مردمی برای ضربه زدن به کشــور است 

که از طریق کار روانــی و فعالیت در فضای مجازی 
و با پول، مزدورپروری و انواع حیله ها به دنبال قرار 
دادن مردم در مقابل نظام اسالمی هستند.ایشان 
جزء دوم از این توطئه را القای محاسبات غلط درباره 
رو به سقوط بودن جمهوری اســالمی دانستند و 
افزودند: بدخواهان، ابتدای انقالب می گفتند شش 
ماه دیگر انقالب سقوط خواهد کرد و بعد که محاسبه 
آنها غلط از آب درمی آمد وعده شــش ماه دیگر را 
می دادند در حالی که امروز بیش از هشــتاد، شش 
ماه از انقالب گذشــته و آن نهال باریک به درختی 
تناور و مقتدر تبدیل شده است، و محاسبات امروز 
آنها نیز همچون گذشــته کاماًل غلط است.رهبر 
انقالب تأکید کردند: در جمهوری اسالمی، عامِل 
مردم عامل بسیار مهمی است و دشمنان نخواهند 
توانست ملت را در مقابل نظام اسالمی قرار دهند.
ایشان در تحلیل علت محاســبات پی در پی غلط 

دشمنان ایران، به نقش تعدادی از مشاوران ایرانِی 
خائن در شکل دادن به این محاسبات اشاره کردند 
و گفتند: این مشــاوران خیانتکار نه تنها به کشور 
خود بلکه حتی به آمریکایی ها هم خیانت می کنند 
چرا که با این مشــورت های غلط موجب شکست 
خوردن آنها می شوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
بخش پایانی سخنانشان هفت توصیه مهم خطاب 
به فعاالن عرصه های انقالبی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی بیان کردند.رهبــر انقالب در توصیه اول 
به جوانان هوشمند و فرزانه تأکید کردند: نگذارید 
دشــمن و ضدانقالب از انقالب شما هویت زدایی و 
حقیقیت آن را وارونه نمایی کند.ایشــان با توصیه 
به اینکه »نگذارید یاد امام که روح انقالب است در 
جامعه کمرنگ شود و امام را تحریف کنند«، توصیه 
سوم خود را به »جلوگیری از نفوذ ارتجاع «اختصاص 
دادند و گفتند: ارتجاع به معنی بازگشت به سیاست 

و سبک زندگی غربی است و نباید گذاشت با نفوذ 
ســبک زندگی غربی که در دوران فاســد پهلوی 
موجود بود، کشور به سمت ارتجاع برود.ایشان در 
توصیه چهارم بر »افشای دروغ و فریب و جنگ روانی 
دشمن« تأکید و با اشاره به نمونه ای تازه از این جنگ 
روانی خاطرنشان کردند: چندی قبل دولت یونان با 
دستور آمریکایی ها نفت کشورمان را دزدید اما وقتی 
دالوراِن از جان گذشته ی جمهوری اسالمی، کشتی 
نفتی دشــمن را ضبط کردند، در تبلیغات فراگیر 
خود ایران را به دزدی متهم کردنــد، در حالی که 
آنها بودند که نفت ما را دزدیــد و پس گرفتن مال 
دزدی، دزدی نیست.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
توصیه به »استفاده از سرمایه ایمان مردم برای تولید 
عمل صالح«، توصیه ششم خود را به »جلوگیری از 
القای بن بست در کشور« اختصاص دادند و گفتند: 
در فضای مجازی عده ای یا از روی غفلت و یا بخاطر 
پول، کارشان القاء به بن بست رسیدن کشور است 
البته در زمان امام هم عده ای در روزنامه ها نوشتند 
کشور به بن بست رسیده است که امام فرمودند این 
شما هستید که به بن بست رسیده اید نه جمهوری 
اسالمی.ایشان در توصیه آخر، »وظیفه قدرشناسی 
از مسئوالن انقالبی« را یادآور شدند و خاطرنشان 
کردند: امام بزرگوار همچنان که به مجریان نهیب 
می زدند در مــواردی نیز صریحــاً از آنها قدردانی 
می کردند، بنابرایــن امروز که دشــمن در صدد 
تخریب مســئوالن انقالبی است، وظیفه سنگین 
قدرشناسی باید ادا شــود.رهبر انقالب با اشاره به 
جلوه هایی از فعالیت های ارزشــمند مســئوالن 
در روزهای اخیر، گفتند: چند شــبانه روز حضور 
مستقیم یک وزیر در آبادان و مالقات رئیس جمهور 
و معاون او با آسیب دیدگان حادثه و آرامش دادن به 
آنها، نمونه هایی با ارزش و درخور قدرشناسی است؛ 
البته باید عامالن خرابکاری ها در قضیه آبادان و در 
قضایای دیگر نیز مجازات شــوند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پایان با اشــاره به برخی حواشــی در 
زمان سخنرانی حجت االسالم سیدحسن خمینی 
تأکید کردند: شــنیدم در زمان سخنرانی جناب 
آقای حاج سیدحســن خمینی، کسانی سر و صدا 
کردند. همه بدانند که من با این کارها و سر و صداها 

مخالف هستم.
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