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رهبر انقالب بیــان کردند: ایــران هنگامی به تعهــدات برجامی خود 
بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی 
کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. این، 
سیاســت قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری اســالمی و مورد اتفاق همه 

مسئوالن است و هیچکس از آن عدول نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، حضرت آیت اهلل خامنــه ای صبح دیروز در دیدار جمعی 
از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، بیعت تاریخی همافران با 
امام خمینی)ره( در ۱۹ بهمن ۵۷ را یکی از شگفتی سازی های مهم و از عوامل 
اصلی پیروزی انقالب و همچنین نشان دهنده خطای محاسباتی آمریکایی ها 
برشمردند و گفتند: الزمه استمرار حرکت پرشتاب انقالب، حضور مردم در 
صحنه، کار و تالش بی وقفه، اتحاد کلمه بخصوص میان مسئوالن، اعتماد به 

وعده الهی و افزایش مؤلفه های قدرت ملی در عمل است.
فرمانده کل قوا در این دیدار حادثه ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ را از ایام اهلل خواندند 
و افزودند: جدا شدن بخش مهمی از ارتش و پیوستن آنها به امام و مردم شبیه 
معجزه بود زیرا تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود و در نهایت از 

آنجایی ضربه خوردند که هیچ گاه تصور نمی کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به خطای محاسباتی عجیب دولت دموکرات 
آمریکا در آن زمان، در ارزیابی شرایط کشور و مردم نیز اشاره کردند و گفتند: 
آمریکایی ها به ارتش شاهنشاهی بسیار امیدوار بودند و بر اساس اخبار قطعی، 
کودتایی را طراحی کرده بودند تا با دستگیری سران و پیشروان انقالب و با 
استفاده از خشونت گســترده علیه مردم، مانع سقوط رژیم شوند اما یکی از 
عواملی که نقشه شیطانی آنها را باطل کرد، حرکت نیروی هوایی در نوزدهم 

بهمن بود.
ایشان با تأکید بر اینکه خطای محاسباتی آمریکا در قبال ایران ادامه دارد 
و همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت ایران ندارند، افزودند: یک نمونه 
از این خطای محاسباتی در فتنه ۸۸ بود که رییس جمهور دموکرات آمریکا 

به خیال آنکه کار را تمام خواهد کرد، رسماً از فتنه حمایت کرد.
رهبر انقالب اسالمی تحریم های بی ســابقه با هدف از پا درآوردن ایران 
را نمونه دیگری از خطاهای محاســباتی آمریکا برشمردند و گفتند: یکی از 
همان احمق های درجه یک، دو سال پیش گفته بود که عید ژانویه ۲۰۱۹ را 
در تهران جشــن می گیریم. حاال آن شخص خودش به زباله دان تاریخ رفته 
و رئیس او هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شده است اما جمهوری 

اسالمی ایران به لطف خداوند سربلند ایستاده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه در قبال دشمن و معیوب بودن 
دستگاه محاسباتی آن نباید ســاده انگاری کرد، خاطرنشان کردند: عوامل 
دیگری نیز در موفق بودن حرکت انقالب اسالمی مؤثر بوده اند که عبارتند از 
کار و تالش، حضور مردم در صحنه و ایمان آنان به لزوم این حضور، اعتماد به 

وعده الهی و طراحی های متقابل.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: با نشستن و تماشا کردن هیچ کاری 

پیش نمی رود. مســئوالن با حضور در میدان کار و عمل، و با اعتماد به خدا، 
دائماً مولفه های قدرت ملی را افزایش دهند و در عمل تولید قدرت کنند.

ایشــان یکی از مظاهر تولید قدرت را تقویت نیروهای مسلح به تناسب 
اقتضائات منطقه ای و بین المللی برشمردند و با تجلیل از رزمایش های اخیر 
افزودند: انجام چنین رزمایش های بزرگ و اعجاب برانگیز، آن هم در شرایط 
تحریم، در واقع تأمین امنیت ملی به دست فرزندان کشور در نیروهای مسلح 

کشور و بسیار افتخار آمیز است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه تولید قدرت در نیروهای مسلح را عالوه 
بر تقویت تجهیزات، حفظ و ارتقای روحیه، ایمــان و قدرت معنوی نیروها 
دانستند و گفتند: خطای بزرگ برخی کشورهای منطقه این است که امنیت 
ملی خود را از بیگانگان طلب می کنند و با وجود میلیاردها دالر هزینه و تحقیر 
شدن و توهین شــنیدن، در نهایت در بزنگاهها امنیت آنها تأمین نمی شود؛ 
همانگونه کــه در قضایای چند ســال قبل مصر و تونس و یا در سرنوشــت 

محمدرضا پهلوی دیدیم.
ایشان در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا و اشتباه در داخل را نیز گوشزد 
کردند و افزودند: یکی از اشتباه های بزرگ این است که مرعوب قدرت دشمن 
شویم و یا در امور سیاسی و اقتصادی به دشــمن امید ببندیم. رهبر انقالب 
اسالمی با تأکید بر اینکه بنای بر مبالغه درخصوص نیرو و توان داخلی نیست، 
خاطرنشان کردند: اما واقعیت های درون را ببینیم و آن را ارتقا دهیم و بدانیم 
که اگر با هرتوانی، مرعوب دشمن شویم از کار خواهیم افتاد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، افرادی را که درخصوص توانایی هــای آمریکا و برخی قدرت ها 
ارزیابی های غیرواقعی دارند، به قضایای اخیر امریکا ارجاع دادند و افزودند: 
حوادث فضاحت بار اخیر آمریکا، مسائل کوچکی نیستند و نباید در چارچوب 
افول یک رئیس جمهور ناباب ارزیابی شوند بلکه این قضایا افول آبرو، قدرت و 

انتظام اجتماعی آمریکا است.
ایشان با استناد به اظهارات صاحبنظران برجسته سیاسی آمریکا گفتند: 
خود آنها می گویند نظام اجتماعی آمریکا از درون پوســیده است و برخی 

سخن از دوران پسا آمریکا به میان آورده اند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: اگر شبیه قضایای آمریکا در هر نقطه دیگر 

از دنیا بخصوص در کشورهایی که آمریکا با آنها مشکل دارد، رخ داده بود، آن 
را رها نمی کردند اما امپراطوری خبری در دســت آنها است و تالش دارند تا 
ماجرا را تمام شده نشان دهند درحالی که قضیه تمام نشده و دنباله دار است.

ایشان علت دستپاچگی و سراســیمه بودن رژیم های وابسته به آمریکا 
در منطقه بخصوص رژیم صهیونیســتی و یاوه گویی های اخیر آنها را ترس 
و اضطراب از واقعیت افــول آمریکا در محیط بین المللــی و محیط داخلی 

دانستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان با اشــاره به 
اظهارات مقام های آمریکایی و اروپایی در قضیــه تحریم ها، گفتند: اوالً در 
جمهوری اسالمی هیچ کس گوشــش بدهکار مهمل گویی های افراد بدون 

استحقاق در آمریکا و اروپا نیست.
ایشان افزودند: ثانیاً بر اســاس منطق و اســتدالل، آمریکا و سه کشور 
اروپایی که تعهدات برجامی خود را زیر پا گذاشــته اند، حق تعیین شرط و 
شروط برای برجام ندارند. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: آنها صرفاً در 
یک برهه بسیار کوتاه در اول کار، بعضی از تحریم ها را موقتاً تعطیل کردند اما 
بعداً تحریم ها را برگرداندند و حتی افزایش هم دادند، بنابراین حق گذاشتن 

شرط و شروط ندارند.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: طرفی که حق دارد برای ادامه کار 
برجام شــرط بگذارد، جمهوری اسالمی ایران اســت چرا که از اول به همه 

تعهدات برجامی خود عمل کرد ولی آنها تعهدات خود را نقض کردند.
ایشان سیاست قطعی، غیرقابل بازگشت و عدول ناپذیر جمهوری اسالمی 
در خصوص برجام را که مورد اتفاق همه مسئوالن کشور است، به این شکل 
بیان کردند: اگر می خواهند ایران به تعهدات برجامی خود برگردد باید آمریکا 
تحریم ها را در عمــل و نه با زبان و یا روی کاغذ، کاًل لغــو کند، آن گاه پس از 
راستی آزمایِی صحت لغو تحریم ها، جمهوری اسالمی به تعهدات برجامی 

خود باز خواهد گشت.
رهبر انقالب اسالمی مسئوالن و دست اندرکاران امور کشور را به اتحاد 
کلمه و همصدایی توصیه موکد کردند و گفتند: اتحاد کلمه مردم و همچنین 
مسئوالن عامل اصلی عبور از بسیاری از مشکالت در ۴۲ سال گذشته بوده و 
این هماهنگی و هم صدایی باید ادامه یابد. فرمانده کل قوا، نیروهای مسلح را 
به ادامه تولید قدرت توصیه و در پایان تأکید کردند: به لطف خداوند و دعای 
حضرت ولی عصر)عج( فردای ملت و کشور ایران، قطعاً به مراتب بهتر و باالتر 

از امروز خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیر ســرتیپ نصیرزاده فرمانده 
نیروی هوایــی ارتش با بیــان گزارشــی از برنامه های این نیرو در ســال 
گذشته گفت: نیروی هوایی با سابقه حضور اثرگذار خود در انقالب و حفظ 
دستاوردهای آن، امروز با دستی پر از رویش های برخاسته از تفکر مقاومت و 
آموزه های مکتب شهید سلیمانی، با انگیزه تر از پیش در مسیر ارتقای قدرت 

هوایی کشور گام برداشته است.

رئیس  جمهوری بــا بیان اینکه 
اولین فرصت مصوبه جدید دولت 
درخصوص الیحــه بودجه ۱۴۰۰ 
به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: 
تاخیر در تصویــب الیحه بودجه و 
جنجال ســازی در این زمینه، آثار 
منفی بــر اقتصاد کشــور خواهد 

داشت .
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، دیروز به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی مجلس شورای اسالمی به دولت عودت 

داده شده است، اختصاص یافت.
حسن روحانی در این جلســه با اشــاره به ارجاع بودجه از مجلس، 
گفت: از آنجا کــه دولت همواره در تــالش برای تعامــل و گفت و گو با 
ســایر قوا برای انجام امور کشــور بوده اســت و در عین حال با توجه به 
شرایط خاص کشور در آستانه بهره گیری از ثمرات مقاومت حداکثری 
 ملــت در جنگ تحمیلــی اقتصادی، نمی تــوان زمان و امــور را صرف 

اختالف و چالش ها کرد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد الیحه 
بودجه و ارجاع آن به دولت شــده،  خالف قاعده مرسوم و آیین نامه بوده 
است، افزود:  از فرصت باقی مانده برای گفت وگوهای سازنده با نمایندگان 

مجلس برای تنظیم اصالحیه الیحه بودجه استفاده خواهد شد.
وی بــا تاکید بر ایــن نکته که دولــت کماکان معتقد اســت الیحه 
بودجه ارائه شــده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده 
اســت، افزود: تاخیر در تصویب و جنجال بر ســر موضوع مهمی چون 
الیحه بودجــه، بی تردید آثار منفی خود را بر اقتصاد کشــور داشــته و 
خواهد داشــت و از مجلس انتظار مــی رود، اصالحیه دولــت به دور از 
 تنش و در آرامش مورد بررســی قرار گیرد و درکوتاه ترین زمان به رای 

گذاشته شود.
تامین مالی طرح های زیربنایی و عمرانی از جمله طرح های آزادراهی و 
ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز 

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد بحث قرار گرفت.
شفافیت، نقدشوندگی، تضمین سود و درآمد بیشتر در مقایسه با سایر 

سرمایه گذاری ها از مزایای این روش برای سرمایه گذاران خواهد بود.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تامین مالی 
از بازار سرمایه برای پروژه های زیرساختی راه و شهرسازی موافقت کرد 
و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 

ماموریت یافتند که همکاری الزم را در این زمینه به عمل آورند.

خبرخبر
رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نیروی هوایی:

 اگر تمامی تحریم ها را در عمل بردارند به تعهدات برجامی برمی گردیم
روحانی با اشاره به اینکه اصالحیه در اولین فرصت به مجلس ارائه می شود:

 جنجال سازی در الیحه بودجه 
آثار منفی دارد

قالیباف: 

 در سفر به روسیه حامل 
پیام مهمی هستم

چرتکه 3

سياست 2

گزارش تحلیلی »توسعه ایرانی« از یک اتفاق ناگوار؛

حذف ایران از نقشه 
یت منطقه ترانز

سال هاست که بحث حذف فیزیکی ایران 
از معادالت ترانزیتی منطقه مطرح است. هر 
چند پیش از این بارها کارشناســان در این 
زمینه هشدارهایی جدی را مطرح کرده اند، 
اما مسئوالن با استناد به مجموعه فعالیت ها 
تاکید داشــته اند که ایران به عنوان شاهراه 

ترانزیتی همسایگان است.
 پرسش اما اینجاســت؛ »ایران همچنان 

شاهراه ترانزیتی آسیاست؟«
 وزیر راه و شهرسازی پاسخی متفاوت از 
همیشه به این پرسش می دهد. وی صریحا 
گفته اســت: »بــرای حذف ایران از نقشــه 
ترانزیتی جهــان برنامه ریــزی کرده اند.« 

اشاره وی البته به مساله مبهم نشستن پرواز 
ترکیش ایر در فرودگاه باکو به جای فرودگاه 
امام خمینی بود. وی این اتفاق را شــیطنت 
دانست و در اظهاراتی مبهم تاکید کرد: »یکی 
از نقشه های استکبار حذف ترانزیت زمینی و 
هوایی جمهوری اسالمی ایران است که باید 

بجنگیم و اجازه این کار را به آنها ندهیم.«
وی افزود: »اتفاقاتی در آسمان عراق افتاده 
که نمی توانم در رابطه با آن توضیح بدهم. به 
دلیل شرارت آمریکایی ها پروازهای عبوری از 
آسمان عراق با قیمت های بسیار نازل انجام 
می شــود. این کار برای ضربه زدن به ایران 

توسط آمریکایی ها انجام شده است.«...

حکایت تندیس هایی که هیچ شباهتی به صاحبانشان ندارند؛

استاد شهریار نامأنوس در برج میالد!
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