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روی موج کوتاه

رهبر معظم انقالب فرمودند: »من 
می خواهم تأکید کنــم در عزاداری ها 
معیار آن چیزی است که کارشناسان 
بهداشــت به ما می گویند. بنده خودم 
شــخصا هرچه را که آنها الزم بدانند 
مراعــات خواهم کــرد. توصیه من به 
هیئات، منبری ها، مداح ها و دیگران این 
است که هرکاری می کنید ببینید ستاد 
ملی کرونا چه می گوید اگر ضابطه ای 
تایید کردنــد همه ما موظفیــم آن را 

رعایت کنیم.«
سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به مناسبت عید سعید قربان روز گذشته 
به صورت زنده از تلویزیون پخش شد. 
ایشان در این سخنرانی درباره برگزاری 
مراســم محرم با تاکید بر اینکه کرونا 
مسئله کوچکی نیســت، افزودند: اگر 
همین رعایت ها هم انجام نشود آن وقت 
ممکن است به فاجعه ای ختم شود که 

آن سرش ناپیدا باشد.
رهبر انقالب همچنین تاکید کردند: 
در ایام محرم که برخی هیأت ها اطعامی 
تهیه می کننــد باید کامــاًل پاکیزه و 
دور از مشــکالت ابتال، آن را به همین 
خانواده های آســیب دیده برسانند و 

انقالبی گری یعنی همین.
 می خواهند دولت را 

ورشکست کنند
ایشان با اشــاره به اینکه عده ای از 
مردم در ماجرای شیوع به شدت آسیب 

دیدند، تاکید کردند: این را باید جبران 
کرد. این را باید مــردم جبران کنند، 
نمی توان همه بار را بــر دوش دولت و 
نهادهای شبه دولتی گذاشت، آنها هم 
وظایفی دارند که باید انجام دهند، اما 
کافی نیست و خود مردم هم می توانند 

کمک کنند.
فرمانده کل قــوا در بخش دیگری 
از ســخنرانی خود به موضوع تحریم 
و دشــمنی ها علیه ایــران پرداخته و 
فرمودند: وقتی دشمنی زیاد می شود 
باید همکاری هم زیاد شود. دشمنان 
درصدند ملــت ایــران را اذیت کنند 
وقتی می خواهند چنیــن کنند، باید 
همه نیروهای مــان را جمع کنیم و در 

برابرشان بایستیم.
ایشان ادامه دادند: تحریمی که علیه 
ملت ایران آمریکایی ها به کار گرفتند، 
تردیدی نیست که یک جنایت است. 
ظاهرش این است که علیه جمهوری 
اسالمی است اما در واقع علیه همه مردم 

ایران است.
رهبر انقالب هــدف میان مدت از 
محدودیت ها و تحریم ها را ممانعت از 
پیشرفت کشــور در زمینه های علمی 
دانستند و افزودند: هدف بلندمدت آنان 
هم به ورشکستگی کشاندن دولت است 
و به فروپاشی کشاندن اقتصاد این کشور 
است که دیگر ادامه حیات برایش میسر 
نباشد. هدف جانبی آنان هم از این کار 

این است که رابطه ایران با کشورهای 
مقاومت در منطقه را قطع کنند و این دو 
هدف در کنار این هدف جانبی چیزی 
است که آنان دنبال می کنند ولی شتر 

در خواب بیند پنبه دانه.
 به موازات تحریم، 

جریان تحریف هم هست
رهبر معظم انقــالب بیان کردند: 
تحریم مشــکالتی برای مــا ایجاد 
کرده و در این شــکی نیست اما همه 
مشکالت ما از تحریم نیست، گاهی از 
مدیریت هم هست و در این اواخر به 

کرونا نیز مربوط می شود.
ایشان ادامه دادند: به موازات تحریم 
یک جریان تحریف هم هست. واژگون 
نشان  دادن واقعیات کشور ما نیز یکی 
از کارهایی است که دشــمنان انجام 
می دهند تا هم ضربــه به روحیه مردم 
بزنند و هم آدرس غلط دادن است برای 
رفع مشکل تحریم. پول زیادی در این 
زمینه خرج می کنند و شما هم می بینید 
که هم رییس شــان و هم همراهانش 
چگونه دارند خود را واقعا خفه می کنند 
تا علیه ایران در این سمت و آن سمت 

دنیا سخن بگویند.
آیت اهلل خامنــه ای اظهار کردند: از 
ابتدای انقالب آنان تالش می کنند که به 
مردم ایران تلقین کنند که بیچاره شدید، 
هیچ کسی به شــما کمک نمی کند و 
با قطع ارتباط با آمریکا و با گسســتن 

پیوند استعماری بین ایران و آمریکا پدر 
ملت ایران درآمده است و با صدها زبان 
و وسیله این کار را انجام می دهند. اگر 
پیشرفتی در کشور باشد به آن مطلقا 
بی توجهند و اگر نقطه ضعفی باشد آن 
را ده برابر می کنند و همه این کارها برای 
ناامیدکردن جوانان است که البته این 
حرف ها به برخی هــم تأثیر می گذارد 

و همان ها را در کشور تکرار می کنند.
ایشان تصریح کردند: خالصه این 
حــرف کوتاه آمدن در برابــر آمریکا و 
تسلیم شدن است که حاال من درباره 
این بعداً صحبت خواهم کرد.اگر جریان 
تحریف شکست بخورد جریان تحریم 
قطعاً شکست می خورد؛ چرا که عرصه، 

عرصه جنگ اراده هاست.
تمرین جداسازی اقتصاد از نفت

رهبر انقالب در ادامه سخنرانی زنده 
تلویزیونی خود تمرین جداسازی اقتصاد 

کشور از نفت موضوع بسیار مهمی عنوان 
کرده و گفتند: االن اینگونه شده است 
که یا نفت ما را کمتر می خرند یا کمتر 
برمی دارند و این تمرینی اســت تا ما 

اقتصاد خود را از نفت جدا کنیم.
ایشان تصریح کردند: تحریم قطعاً 
قابل عالج است و جواب قطعاً این است 
که عالجش عقب نشینی در برابر آمریکا 
نیســت. چون اگر عقب نشینی کنیم 
خواسته های جدیدی مطرح خواهند 
کرد. آنان می گویند صنعت هسته ای 
را کاماًل کنار بگذارید، بازدارنده نظامی 
خود را به یک دهم برســانید و از اقتدار 
منطقه ای خود صرف نظر کنید. وقتی 
چنین شــود او قانع نمی شــود و در 

خواست جدیدی را مطرح می کند.
فرمانده کل قوا ادامه دادند: برخی 
تحت تأثیر همین فشــارها می گویند 
هســته ای به چــه دردی می خورد؟ 
هسته ای نیاز فردای ماست. آن روز که 
ما احتیاج به برق هسته ای پیدا کردیم، 
در خانه چه کســی برویــم؟ برویم از 
آمریکا و اروپا گدایی کنیم که برای ما 
برق هسته ای بیاورید؟ آنان که این کار 

را هم نمی کنند.
بازیچه چرندی به اسم اینستکس

در ادامه ایــن اظهــارات، رهبر 
انقالب به موضوع مذاکره اشاره کرده 
و تاکیــد کردند: اینکــه می گویم با 
آمریــکا مذاکــره نمی کنیم دلیلش 
این است که مذاکره یعنی اینکه همه 
قدرت منطقه ای، صنعت هسته ای و 
بازدارندگی نظامــی را کنار بگذاریم 
که اگر کنــار نگذاریم هم همین آش 
و همین کاسه است و تحریم ها وضع 
می شود. کدام انسان باشرف و معتقد 
به حفظ مصالح کشــور حاضر است 

تحت این شرایط کنار بیاید؟
ایشان افزودند: البته این پیرمردی 
که در آمریکا بر ســر کار اســت از این 
مذاکره سود خواهد برد یا برای خودش 
یا انتخابات می خواهــد از این مذاکره 
استفاده کند. به وعده های این و آن هم 
نباید تکیه کرد. ما در سال ۹۷ که آمریکا 
از برجام خارج شد اروپایی ها گفتند که 
چند ماه صبر کنید و همینطور ما را عقب 
انداختند و اقتصــاد ما را معطل کردند 
که اروپا کاری می کند یــا نه. این برای 
اقتصاد کشور مضر است و نباید کشور 

را معطل کرد.
آیت اهلل خامنه ای درباره اروپایی ها 
فرمودنــد: آنها یــک بازیچه چرندی 
به اســم اینســتکس را درآوردند که 
معنایش این اســت که پول کشور را 
تقدیم حضــرات اروپایی کنیم و آنان 

هرچیزی که الزم دیدند برای کشور 
خریداری کنند که حتی همین کار را 

هم البته انجام ندادند.
 اینکه ارز افسار پاره کند،
 اصال قابل قبول نیست

ایشــان ســپس به موضوع ارز نیز 
پرداخته و بیان کردند: اینکه ارز افسار 
پاره کند و روزبه روز باالتر رود اصأل قابل 
قبول نیست و البته در گزارش هایی که 
دریافت کرده ام این ماجرا بیش از اینکه 
دالیل اقتصادی داشــته باشد دالیل 
امنیتی و سیاسی دارد. راجع به آینده 
هم جمله ای بگویم که برای تامین آینده 
به صبر و ثبات نیاز داریم و خوشبختانه 
مردم صبوری داریم که ایمان قوی دارند 
و به نظام اعتماد دارند و مسئوالن هم باید 
ثبات قدم داشته باشند و از شک  و تردید 

در این زمینه دوری کنند.
مشکالت آمریکا قابل مقایسه با 

مشکالت ما نیست
رهبر انقالب افزودند: مشــکالتی 
که امروز آمریکا را محصور کرده  است 
قابل مقایسه با مشکالت ما نیست. آنان 
مشکالت الینحل اقتصادی و بیش از ۴۵ 
میلیون بیکار دارند و مشکالت مدیریتی 
که خود را در کرونا و رفتار ســنگدالنه 
پلیس نشان داده است. اینها باعث شده 
که آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی 
شود. آتش زیر خاکستر هم دارد شعله 
می کشد هرچند که ممکن است آنچه 
امروز در ایالت های آمریکا رخ می دهد را 
سرکوب کنند اما این آتش زیر خاکستر 
است و باز شعله می کشد چرا که نظام 

حاکم آنان، نظام غلطی است.
 دولت کارهای خوبی انجام داده 

اما نه در همه بخش ها
ایشان همچنین به عملکرد دولت نیز 
اشاره کرده و گفتند: در برخی بخش ها 
دولت کارهای خوبی انجام داده است 
که البته در همه بخش ها نمی شود این 
را گفت اما به هرحال کارهای خوبی هم 
انجام شده و ان شاءاهلل دولتی تازه نفس 
هم خواهد آمــد و کارهــا را با جدیت 

بیشتری پیگیری خواهد کرد.

مقام معظم رهبری:

عزاداری محرم براساس ضوابط ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شود

خبر

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: 
به بعضی از همکاران کــه اظهاراتی در خصوص 
کمیســیون ها دارند حق می دهم؛ آن هم از این 
جهت که شیوه انتخاب اعضای کمیسیون به این 
صورت برای اولین بار اتفاق می افتاد، ناراضی بودند.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره انتقاداتی که این روزها از سوی نمایندگان به 
هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی وارد می شود 

و اینکه برخی از آن ها از نحوه گزینش افراد برای 
کمیسیون های تخصصی شکایت دارند، گفت: 
تجربه من در دوره های مختلف مجلس می گوید 
هیأت رئیسه بیش از یکسال باید کار کند تا بتوان 
درباره عملکردشان صحبت کرد که چقدر موفق و 
چقدر ناموفق بوده است. وی ادامه داد: به بعضی از 
همکاران که اظهاراتی در خصوص کمیسیون ها 
دارند حق می دهم؛ آن هم از این جهت که شیوه 

انتخاب اعضای کمیســیون به این صورت انتقاد 
داشتند که این هم برای اولین بار بود. نماینده تبریز 
توضیح داد: آئین نامه جدید می گوید نمایندگان 
برای حضور در کمیســیون ها باید امتیازبندی 
شوند و شاخص هایی همچون تحصیالت، سوابق 
اجرایی، حضور در ســایر مدیریت های کشــور 
بســیار مهم و دارای امتیاز اســت. وی ادامه داد: 
اگر فردی تحصیالتش متناسب با تخصصی در 

کمیسیون بود و امتیاز کامل را داشت که به آنجا 
 می رود اما اگر متناسب نبود نصف امتیاز را دارد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: 
 این حساســیت در مورد کمیسیون هایی مانند 
امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و 
انرژی که بیشترین تعداد داوطلب را داشت بیشتر 
بود بنابراین افراد در این کمیسیون ها با امتیازبندی 
انتخاب شــدند. وی افزود: به دلیل اینکه شیوه 

انتخاب افراد برای کمیسیون ها طبق آئین نامه برای 
اولین بار این گونه صورت گرفت، احتمال خطا در 
آن وجود دارد و ممکن است برخی از افرادی که به 
حد خودشان نرسیدند، اعتراض کنند که این حق 

را هم دارند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:

گالیه نمایندگان از نحوه انتخاب  افراد در کمیسیون ها به حق است
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ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
احتمال حمله موشکی و پهپادی 

به سایت نطنز منتفی است
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ماجرای 
انفجار سایت هسته ای نطنز، هرگونه حمله موشکی، 
پهپادی و راکتی را به این تاسیسات منتفی دانست. 
او در گفتگو با صداوسیما افزود: بررسی ها حاکی از 
آن است که منشأ این انفجار بیشتر از سوی عناصر 
داخلی بوده که فعال از بیان جزئیات آن معذوریم. 
ذوالنوری همچنین درباره مرگ قاضی منصوری در 
رومانی گفت: با توجه به اینکه این جنایت در خارج 
کشور اتفاق افتاده بخشی از کار در اختیار قوه قضائیه 
نیست و کار با کندی پیش می رود که طبیعی است.

    
آمریکا دامنه تحریم  فلزات 

ایران را گسترش داد
وزارت خارجــه آمریــکا روز جمعــه با صدور 
بیانیه ای، اقدام به گسترش تحریم های فلزات علیه 
ایران کرد. طبق این بیانیه ۲۲ فلز آلومینیوم ۳۱۹، 
آلومینیــوم ۱۱۰۰، آلومینیــوم ۲۲۵، آلومینیوم 
۶۰۶۱، آلومینیــوم ۶۰۶۳، آلومینیــوم ۶۰۸۲، 
 UNS آلومینیــوم ۷۰۷۵، آلیاژ برنــز آلومینیوم
C۶۳۶۰۰، اکســید آلومینیوم، فوالد ۳۰۲، فوالد 
۴۱۳۰، فــوالد ضدزنــگ ۳۲۱، فــوالد ضدزنگ 
 ۳۱۶، فــوالد A۸۷۷، فــوالد A۲۲۸، فوالد۱۰۰

Cr۶-۵۲۱۰۰ ، فــوالد ماراجینــگ ۳۵۰، 
 فــوالد ماراجینــگ ۳۰۰، مــس بریلیــم،

UNS C۳۷۰۰۰- CuZn۳۸Pb۱، مــس 
تنگستن و پودر آلومینیوم با خلوص باالی ۹۸ درصد 

در لیست جدید تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.
    

اوکراین: 
به دنبال دریافت غرامت 
حداکثری از ایران هستیم

به گزارش رویترز، دیمیترو کوله با، وزیر خارجه 
اوکراین پس از دیدار هیأت اعزامی ایران با مقامات 
اوکراینی با صدور بیانیه ای تاکید کرد که این کشور به 
دنبال دریافت غرامت حداکثری از ایران بابت حادثه 
هواپیمای اوکراینی اســت. وی گفت: ما به عدالت 
دست خواهیم یافت، اهمیتی نیز ندارد که چه مقدار 
وقت و تالش صرف آن شود. کوله با همچنین تاکید 
کرد: ما شاهد بودیم که ایران مایل به مذاکراتی جدی 
و بنیادین است اما اگر مذاکرات ناموفق باشد، به دادگاه 

بین المللی خواهیم رفت و این نقشه دوم  ماست.
    

درخصوص تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
رخ داد؛

دست رد لندن به سینه هوک
سفارت جمهوری اســالمی ایران در لندن در 
حساب کاربری رسمی خود در توئیتر نوشت: »یک 
شکست دیگر برای سیاست فشار حداکثری آمریکا 
علیه ایران. دولت آمریکا نتوانســت حمایت برای 
تمدید تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان 
ملل علیه ایران را بدست آورد. برایان هوک نیز پس از 
وزیر خارجه آمریکا، لندن را دست خالی ترک کرد.«

    
پاسخ توئیتر به اعتراض اسرائیل 
به انتشار پیام های رهبر انقالب

به گزارش ایسنا به نقل از تایمز او اسرائیل، ایلوا 
پترسون، رئیس سیاست های توییتر در خصوص 
اعتراض اسرائیل و کشــورهای نوردیک به انتشار 
سخنان رهبری در این شبکه اجتماعی، این سخنان 
را مغایر با قوانین نفرت پراکنی ندانست و اعالم کرد 
که این توییت ها تنها »قدرت نمایی در حوزه سیاست 
خارجی« محسوب می شوند و اظهارنظر در خصوص 
وقایع سیاسی روز و یا حتی قدرت نمایی سیاست 
خارجی در حوزه اقتصادی-نظامی نقض قوانین ما 
محسوب نمی شود. اعتراضات در خصوص انتشار 
سخنان رهبر ایران، در پی آن مطرح می شود که این 
شبکه اجتماعی چندین بار توئیت های دونالد ترامپ 
را به دلیل نفرت پراکنی و انتشار اطالعات نادرست، 

پنهان و یا برچسب گذاری کرده است.
    

فتوای آیت اهلل سیستانی درباره 
عزاداری محرم در شرایط کرونا

آیت اهلل سیستانی به استفتا درباره مراسم محرم 
و مراسم عزاداری حضرت ابا عبداهلل )علیه السالم(در 
ایام کرونا پاسخ دادند. در متن فتوای ایشان راه های 
مختلف برای برگزاری مراسم عزاداری در شرایط کرونا 
از جمله برگزاری پخش مجالس حضرت اباعبداهلل)ع( 
در طریق شبکه های تلویزیونی و اینترنتی اشاره شده 
و آمده است: »مراکز و مؤسسات دینی و فرهنگی، با 
خطیبان برجسته و مّداحان توانا هماهنگی به عمل 
آورند، و نیز مؤمنان را تشویق کنند تا در خانه های خود 
و جاهایی مانند آن، به برنامه های سخنرانی و مداحی 

گوش فرا داده و از آنها استفاده کنند.«

اینکه ارز افسار پاره کند و 
روزبه روز باالتر رود اصأل 

قابل قبول نیست و البته در 
گزارش هایی که دریافت 

کرده ام این ماجرا بیش 
از اینکه دالیل اقتصادی 

داشته باشد دالیل امنیتی و 
سیاسی دارد

انرژی هسته ای نیاز فردای 
ماست. آن روز که ما احتیاج 

به برق هسته ای پیدا 
کردیم، در خانه چه کسی 
برویم؟ برویم از آمریکا و 

اروپا گدایی کنیم که برای ما 
برق هسته ای بیاورید؟ آنان 

که این کار را هم نمی کنند

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دولت برای اینکه به مجلس 
بفهماند و به مردم هم پیام دهد کــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت باید به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تفکیک 
شود، وظایفش را درست انجام نمی دهد تا بگوید »مرغ من یک 

پا دارد« و به مجلس فشار بیاورد. 

تابناک نوشت: فرجه قانونی برای معرفی وزیر در وزارتخانه ای 
که وزیر خود را به دالیل مختلف از دســت داده، سه ماه است. 
رئیس جمهور همچنان برای معرفی گزینه مورد نظر خود برای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت دارد و حدود سیزده روز 
دیگر این فرصت به پایان می رسد؛ اما عزم قوه مجریه متقاعد 
کردن مجلس و شــورای نگهبان به تفکیک این وزارتخانه و 

تشکیل دو وزارتخانه مجزاست.
حســینعلی حاجی دلیگانــی، در این خصــوص افزود: 
سیاست های دولت گا ه با آنچه باید انجام دهد مغایرت دارد؛ به 

عبارتی دولت وظایفی دارد؛ بنابراین، یا دوست ندارد آن وظایف 
را انجام دهد یا به اندازه کافی برای آن وقت نمی گذارد و یا به هر 

دلیل به وظایف خود عمل نمی کند.
وزارت صمت می تواند بازار را کنترل کند؛ اما...

حاجی دلیگانی تاکید کرد: ما اکنون مدت هاســت وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نداریم و این در حالی است که بخش 
اعظمی از کنترل بازار باید در بخش تجارت و بازرگانی و از طریق 

اتحادیه ها و صنوف اتفاق بیفتد. 
عضو هیات رئیسه مجلس در همین خصوص به آشفتگی 

در بازار مسکن اشاره و تصریح کرد: بررسی ها و پیگیری های 
ما در بازار مسکن، حکایت از سفته بازی و دغل کاری برخی از 
مشاوران امالک دارد که بسیار بر سر مردم کاله می گذارند و 

کسی هم نیست بر آنان نظارتی داشته باشد. 
نماینده مردم شاهین شــهر ادامه داد: یک مشاور امالک 
تصمیم می گیرد واحــدی را به ارزش یک میلیــارد تومان 
خریداری کند و تا عصر نشده ۱۰۰ میلیون روی آن می گذارد 
و به شخص دیگری می فروشــد و مردم هم از همه جا بی خبر 

نمی دانند به چه کسی اعتماد کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس:

دولت وظایفش را انجام نمی دهد تا به وزارتخانه بازرگانی رأی بدهیم!


