روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

قیمت  2000تومان  /شماره313

toseeirani.ir

رهبر انقالب در پیام به
زائران بیتاهلل الحرام:

ایران و روسیه ،آخرین دیدار مرحله
نخستانتخابیالمپیکوالیبال

معاملهقرنمحکوم
بهشکستاست

جنگسهمیه
با تزارها؟!

همین صفحه

وزیر خارجه فرانسه به توئیت ترامپ پاسخ تندی داد

تقابلپاریس-واشنگتن

یکشنبه  20مرداد  9 / 1398ذیالحجه 11 / 1440اوت 2019

آدرنالین 7

رابط ه نوکیسگی و بروز آسیبهای اجتماعی

برسرایران

چه کسی میتواند چالش ایران را برای غرب حل کند؟ مکرون
یا ترامپ؟ این دوئلی است که این روزها میان ترامپ و مکرون
برقرار اســت؛ مکرون جوانی که در نشست جی هفت دو سال
پیش جای دستش را روی دست ترامپ باقی گذاشت! این شیوه
سیاسی دست

ترامپ است که در احوالپرســیها و دیدارهای
طرف مقابلش را محکم بفشــارد یا با قدرت روی کتف او بزند و
مفسران را وادار کند که در تفسیر زبان بدن او بگویند ترامپ در
موضع قدرت بود؛ اما در آن نشست مذکور مکرون چنان دست
ترامپ را فشرد که رد دستش روی دست پرزیدنت ماند و بعد هم
گفت« :میخواستم نشان دهم فردی نیستم که به راحتی بتوان
بر او غلبه یا نفوذ کرد» و حاال هم گویا قصد دارد پیامی مشابه به
ترامپ بدهد.
برای ترامپ خوشایند نخواهد بود که افتخار حل چالش ایران به جای
اینکه به نام او باشد ،به نام فرانسه و مکرون ثبت شود .اما مکرون پیوسته در
تالش است تا بتواند توافقی را با ایران حاصل کند؛ تالشهایی که برخی
آن را «مکر مکرون» میخوانند و برخی دیگــر «اقدامات دیپلماتیک».
اما به هر حال هرچه که باشــد ،این تالشها اکنون دو روزی است باعث
شــده کار لفاظی میان فرانســه و آمریکا باال بگیرد .اواخر هفته گذشته
رسانههای خارجی به نقل از منابع آگاه افشــا کردند که امانوئل مکرون،
رئیسجمهوری فرانسه در تماس تلفنی با حسن روحانی ،رئیسجمهوری
ایران پیشنهادهایی را به وی داده اســت .یکی از این پیشنهادها تزریق
15میلیارد یورو به اینستکس (سازوکار مالی ایران و اروپا) بود که از قرار
معلوم مکرون وعده داده که...
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رهبر انقالب در پیام به زائران بیتاهلل الحرام:

معامله قرن محکوم به شکست است
حضرت آیــتاهلل خامنهای در پیامی بــه زائران بیتاهلل
الحرام ،برائــت از مســتکبران و در رأس آن آمریــکا را به
معنی برائــت از مظلومکشــی و جنگافــروزی ،محکوم
کردن کانونهــای تروریســم از قبیل داعــش و بلکواتر
آمریکایی ،نهیب امت اســامی بر ســر رژیم کودککش
صهیونیست و پشتیبانان و کمککنندگان آن و محکومیت
جنگافروزیهای آمریکا و دستیارانش در منطقهی حساس
غرب آسیا و شمال آفریقا دانستند .
ایشان با تأکید بر قرار داشــتن مسئله فلسطین در رأس
همه مسائل سیاسی مســلمانان ،خاطرنشان کردند :ترفند
معامل ه قرن که بهوسیله آمریکای ظالم و همراهان خائن آن
زمینهسازی میشــود ،جنایتی در حق جامعه بشری است.
همگان را به حضور فعال برای شکســت این مکر دشــمن
فرامیخوانیم و به حول و قوه الهــی آن را و همه ترفندهای
دیگر جبهه استکبار را در برابر همت و ایمان جبه ه مقاومت
محکوم به شکست میدانیم.
متــن پیــام رهبر انقــاب اســامی که صبــح دیروز
حجتاالسالم نواب ،نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و
سرپرست حجاج ایرانی ،آن را در صحرای عرفات قرائت کرد،
به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
هلل عَلــی رَســول ِ ِه
ل رَبِّالعال َمیــن َو صَ لَّــیا ُ
وَالحَ مــدُ ِ ّ
الکَریمِاالَمین ،مُحَ مَّ ٍد خاتَمِ النّبییّــنَ ،و عَلی آل ِ ِه المُ طَ هَّرین
سیَّما ب َق َّیةاِهلل ِ فِیاالَرَضینَ ،و عَلی ا َصحاب ِ ِه المُ نتَجَ بین َو مَن
تَ ِب َعهُم بِا ِحسانٍ اِلی یَو ِم الدّ ین.
موسم حج در هر ســال ،میعاد رحمت پروردگار بر امت
ّاس ب ِالحَ جّ »
اســامی اســت .فراخوان قرآنیِ « َو اَذِّن فِی الن ِ
دعوت همگان در طول تاریخ بر سر این سفره رحمت است تا
هم دل و جان خداجوی و هم نگاه و اندیشهی خردورز آنان
از برکات آن بهرهمند گردد و هر سال درسها و آموختههای
حج بوسیل ه جماعاتی از مردم به سراسر جهان اسالم برسد.
در حج ،اکسیر ذکر و عبودیت که عنصر اصلی در تربیت و
پیشرفت و اعتالی فرد و جامعه است،در کنار اجتماع و اتحاد
که نماد امت واحده است ،و همراه با حرکت بر گرد مرکز واحد
و در مسیری با هدف مشترک که رمز تالش و تحرک امّت بر
پایهی توحید است ،و با یکسانی آحاد حجگزار و نبود تمایز که
نشان ه برداشتن تبعیضها و همگانی کردن فرصتها است،

مجموعهای از پایههای اصلی جامع ه اســامی را در نمایی
کوچک نشان میدهد .هر یک از احرام و طواف و سعی و وقوف
و رمی و حرکت و سکون در اعمال حج یک اشار ه نمادین به
بخشی از بدنهی تصویری است که اسالم از اجتماع مطلوب
خود ارائه کرده است.
تبادل دانســتهها و داشــتهها میان مردم کشــورها و
مناطق دور از هم و تعمیم آگاهیها و تجربهها و خبرگیری
از وضع و حــال یکدیگــر و زدودن بدفهمیهــا و نزدیک
کردن دلها و انباشــتن توانها بــرای مقابله با دشــمنان
مشــترک ،دســتاورد حیاتی و بســی بزرگ حج است که
با صدها گردهمایــی مرســوم و معمول نمیتــوان آن را
بهدست آورد.
آیین برائت که بــهمعنی بیزاری از همــه بیرحمیها و
ستمها و زشتیها و فسادهای طواغیت هر زمان و ایستادگی
در برابر زورگویی و باجگیری مســتکبران دورانها اســت،
یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی بــرای ملتهای مظلوم
مسلمان است .امروز برائت از جبهه شرک و کفر مستکبران
و در رأس آن امریــکا ،بهمعنــی برائت از مظلومکشــی و
جنگافروزی اســت ،بهمعنی محکوم کــردن کانونهای
تروریسم از قبیل داعش و بلکواتر امریکایی است ،بهمعنی
نهیب امت اسالمی بر ســر رژیم کودککش صهیونیست و
پشــتیبانان و کمککنندگان آن است .بهمعنی محکومیت
جنگافروزیهای امریکا و دستیارانش در منطق ه حساس
غرب آسیا و شمال افریقا است که رنج و مرارت ملتها را به
نهایت رسانده و هر روزه مصیبتهای سنگینی بر آنان وارد
کرده است .بهمعنی بیزاری از نژادپرستی و تبعیض براساس
جغرافیا و نژاد و رنگ پوست اســت ،بهمعنی بیرازی از رفتار

اســتکباری و خباثتآمیز قدرتهای متجاوز و فتنهانگیز
دربرابر رفتار شــرافتمندانه و نجیبانه و عادالنهای است که
اسالم همه را به آن دعوت میکند.
اینها اندکی از برکات حج ابراهیمی است که اسالم ناب،
ما را به آن فراخوانده است .و این ،نماد مجسّ مِ بخش مهمی
از آرمانهای جامعهی اسالمی است که هر سال بهوسیلهی
آحاد مردم مســلمان ،به کارگردانی حج ،نمایشی عظیم و
پرمضمون پدید میآورد و با زبانی گویا همه را به تالش برای
ایجاد چنین جامعهای فرامیخواند.
نخبگان جهان اســام که جمعی از آنان از کشــورهای
مختلف هماکنون در مراســم حج حضور دارند ،وظیفهای
سنگین و خطیر بردوش میکشند .این درسها باید به همت
و ابتکار آنان به مجموعه ملتها و افکار عمومی منتقل شود و
دادوستد معنوی اندیشهها و انگیزهها و تجربهها و آگاهیها
بهدست آنها تحقق یابد.
امروز یکی از مهمترین مســائل جهان اســام ،مسأله
فلسطین اســت که در رأس هم ه مسائل سیاسی مسلمانان
با هر مذهــب و نــژاد و زبــان قــرار دارد .بزرگترین ظلم
قرنهای اخیر در فلســطین اتفــاق افتاده اســت .در این
ماجــرای دردآور ،همــه چیز یــک ملت ،ســرزمینش،
خانــه و مزرعــه و داراییهایــش ،حرمــت و هویتــش
مصادره شده است.
این ملت به توفیق الهی شکست را نپذیرفته و از پا ننشسته
و امروز از دیروز پرشورتر و شجاعانهتر در میدان است ،ولی
نتیجــه کار نیازمند کمک هم ه مســلمانان اســت .ترفند
معامله قرن که بهوسیله امریکای ظالم و همراهان خائناش
زمینهسازی میشود ،جنایتی در حق جامع ه بشری و نهفقط
ملت فلسطین است .ما همگان را به حضور فعال برای شکست
این کید و مکر دشمن فرا میخوانیم و به حول و قو ه الهی آن را
و همه ترفندهای دیگر جبه ه استکبار را دربرابر همت و ایمان
جبهه مقاومت محکوم به شکست میدانیم.
هلل العَزیــز :ا َم یُریدونَ کَیــدا ً ،فَال َّذیــنَ َکفَروا هُمُ
قــالَا ُ
هلل العَلیُّ العَظیم .توفیق و رحمت و عافیت
المَ کیدون .صَ دَ قَا ُ
و قبولی طاعات را برای هم ه حجاج محترم از خداوند مسألت
میکنم.
سیّد علی خامنهای
 ۱۴مرداد  ۱۳۹۸مصادف با  ۳ذیالحجة ۱۴۴0

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی:

رفع مشکالت مردم هدف اصلی
سیاستگذاریها باشد

رئیسجمهور با اشاره به ضرورت توجه به
مشکالت مردم و اتخاذ تصمیمهای مناسب
برای حل این مشکالت ،گفت :اصل حراست
از زندگی و رفع مشــکالت مردم باید هدف
اصلی سیاستگذاریها و تصمیمها باشد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاستجمهوری ،حسن روحانی دیروز در
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که
با حضور روسای قوا و اعضا برگزار شد ،افزود:
اگر چه هم دولت و هم مردم ،شرایط سختی
ســپری کردهانــد ،اما در همین شــرایط،
میتوان تصمیمهای راهگشــا برای ثبات و
پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ کرد.
در این جلسه ســازمان برنامه و بودجه
گزارش محور درآمدی در اصالح ساختاری
بودجــه را ارائه و وضعیــت تولید و مصرف
حاملهــای انــرژی در کشــور و راههای
ساماندهی آن را تشریح کرد.
در این طــرح ،بــا هــدف بهرهمندی
حداکثری مــردم و عادالنه کردن شــیوه

دستیابی دهکهای پایین درآمدی به منابع
انرژی ،نقشه راه بلند مدت استفاده اقتصاد
کشــور از مزیت نســبی انرژی در تولید و
صادرات محصوالت مختلف ،تدوین شــده
است.
همچنین در این جلســه ،وزیــر نفت،
گزارشی از پیشــرفت پروژههای اکتشاف و
اســتخراج نفت ارایه نمود و برنامههای این
وزارت بــرای ادامه توســعه فازهای پارس
جنوبی را تشریح کرد که تصمیمات الزم در
این زمینه اتخاذ شد.

