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حضرت آیــت اهلل خامنه ای در پیامی بــه زائران بیت اهلل 
الحرام، برائــت از مســتکبران و در رأس آن آمریــکا را به 
 معنی برائــت از مظلوم کشــی و جنگ افــروزی، محکوم 
کردن کانون هــای تروریســم از قبیل داعــش و بلک واتر 
آمریکایی، نهیب امت اســامی بر ســر رژیم کودک کش 
صهیونیست و پشتیبانان و کمک کنندگان آن و محکومیت 
جنگ افروزی های آمریکا و دستیارانش در منطقه ی حساس 

غرب آسیا و شمال آفریقا دانستند .
ایشان با تأکید بر قرار داشــتن مسئله فلسطین در رأس 
همه مسائل سیاسی مســلمانان، خاطرنشان کردند: ترفند 
معامله  قرن که به وسیله آمریکای ظالم و همراهان خائن آن 
زمینه سازی می شــود، جنایتی در حق جامعه  بشری است. 
همگان را به حضور فعال برای شکســت این مکر دشــمن 
فرامی خوانیم و به حول و قوه  الهــی آن را و همه ترفندهای 
دیگر جبهه  استکبار را در برابر همت و ایمان جبهه  مقاومت 

محکوم به شکست می دانیم.
متــن پیــام رهبر انقــاب اســامی که صبــح دیروز 
حجت االسام نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
سرپرست حجاج ایرانی، آن را در صحرای عرفات قرائت کرد، 

به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ـی اهلُل َعلــی َرســولِِه  َوالَحمــُدهلِلِّ َربِّ العالَمیــن َو َصلَـّ
رین  ٍد خاتَِم الّنبیّیــن، َو َعلی آلِِه الُمَطهَّ الَکریمِ االَمین، ُمَحمَّ
ِاهللِ فِی االََرضین، َو َعلی اَصحابِِه الُمنَتَجبین َو َمن  سیَّما بَقیَّة 

تَِبَعُهم بِاِحساٍن اِلی یَوِم الّدین.
موسم حج در هر ســال، میعاد رحمت پروردگار بر امت 
اســامی اســت. فراخوان قرآنِی »َو اَذِّن فِی الّناِس بِالَحّج« 
دعوت همگان در طول تاریخ بر سر این سفره  رحمت است تا 
هم دل و جان خداجوی و هم نگاه و اندیشه ی خردورز آنان 
از برکات آن بهره مند گردد و هر سال درس ها و آموخته های 

حج بوسیله  جماعاتی از مردم به سراسر جهان اسام برسد.
در حج، اکسیر ذکر و عبودیت که عنصر اصلی در تربیت و 
پیشرفت و اعتای 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 تاش و تحرک اّمت بر 
پایه ی توحید است، و با یکسانی آحاد حج گزار و نبود تمایز که 
نشانه  برداشتن تبعیض ها و همگانی کردن فرصت ها است، 

مجموعه ای از پایه های اصلی جامعه  اســامی را در نمایی 
کوچک نشان می دهد. هر یک از احرام و طواف و سعی و وقوف 
و رمی و حرکت و سکون در اعمال حج یک اشاره  نمادین به 
بخشی از بدنه ی تصویری است که اسام از اجتماع مطلوب 

خود ارائه کرده است.
تبادل دانســته ها و داشــته ها میان مردم کشــورها و 
مناطق دور از هم و تعمیم آگاهی ها و تجربه ها و خبرگیری 
از وضع و حــال یکدیگــر و زدودن بدفهمی هــا و نزدیک 
کردن دلها و انباشــتن توان ها بــرای مقابله با دشــمنان 
مشــترک، دســتاورد حیاتی و بســی بزرگ حج است که 
 با صدها گردهمایــی مرســوم و معمول نمی تــوان آن را 

به دست آورد.
آیین برائت که بــه  معنی بیزاری از همــه  بی رحمی ها و 
ستم ها و زشتی ها و فسادهای طواغیت هر زمان و ایستادگی 
در برابر زورگویی و باج گیری مســتکبران دوران ها اســت، 
یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی بــرای ملت های مظلوم 
مسلمان است. امروز برائت از جبهه شرک و کفر مستکبران 
و در رأس آن امریــکا، به  معنــی برائت از مظلوم کشــی و 
جنگ افروزی اســت، به  معنی محکوم کــردن کانون های 
تروریسم از قبیل داعش و بلک واتر امریکایی است، به معنی 
نهیب امت اسامی بر ســر رژیم کودک کش صهیونیست و 
پشــتیبانان و کمک کنندگان آن است. به معنی محکومیت 
جنگ افروزی های امریکا و دستیارانش در منطقه  حساس 
غرب آسیا و شمال افریقا است که رنج و مرارت ملت ها را به 
نهایت رسانده و هر روزه مصیبت های سنگینی بر آنان وارد 
کرده است. به معنی بیزاری از نژادپرستی و تبعیض براساس 
جغرافیا و نژاد و رنگ پوست اســت، به معنی بیرازی از رفتار 

اســتکباری و خباثت آمیز قدرت های متجاوز و فتنه انگیز 
دربرابر رفتار شــرافتمندانه و نجیبانه و عادالنه ای است که 

اسام همه را به آن دعوت می کند.
اینها اندکی از برکات حج ابراهیمی است که اسام ناب، 
ما را به آن فراخوانده است. و این، نماد مجّسِم بخش مهمی 
از آرمان های جامعه ی اسامی است که هر سال به وسیله ی 
آحاد مردم مســلمان، به کارگردانی حج، نمایشی عظیم و 
پرمضمون پدید می آورد و با زبانی گویا همه را به تاش برای 

ایجاد چنین جامعه ای فرامی خواند.
نخبگان جهان اســام که جمعی از آنان از کشــورهای 
مختلف هم اکنون در مراســم حج حضور دارند، وظیفه ای 
سنگین و خطیر بردوش می کشند. این درس ها باید به همت 
و ابتکار آنان به مجموعه  ملت ها و افکار عمومی منتقل شود و 
دادوستد معنوی اندیشه ها و انگیزه ها و تجربه ها و آگاهی ها 

به دست آنها تحقق یابد.
امروز یکی از مهمترین مســائل جهان اســام، مسأله  
فلسطین اســت که در رأس همه  مسائل سیاسی مسلمانان 
با هر مذهــب و نــژاد و زبــان قــرار دارد. بزرگترین ظلم 
قرن های اخیر در فلســطین اتفــاق افتاده اســت. در این 
ماجــرای دردآور، همــه چیز یــک ملت، ســرزمینش، 
 خانــه و مزرعــه و دارایی هایــش، حرمــت و هویتــش 

مصادره شده است. 
این ملت به توفیق الهی شکست را نپذیرفته و از پا ننشسته 
و امروز از دیروز پرشورتر و شجاعانه تر در میدان است، ولی 
نتیجــه  کار نیازمند کمک همه  مســلمانان اســت. ترفند 
معامله  قرن که به وسیله امریکای ظالم و همراهان خائن اش 
زمینه سازی می شود، جنایتی در حق جامعه  بشری و نه  فقط 
ملت فلسطین است. ما همگان را به حضور فعال برای شکست 
این کید و مکر دشمن فرا می خوانیم و به حول و قوه  الهی آن را 
و همه ترفندهای دیگر جبهه  استکبار را دربرابر همت و ایمان 

جبهه مقاومت محکوم به شکست می دانیم.
قــالَ اهلُل الَعزیــز: اَم یُریدوَن َکیــداً، َفالَّذیــَن َکَفروا ُهُم 
الَمکیدون. َصَدقَ اهلُل الَعلیُّ الَعظیم. توفیق و رحمت و عافیت 
و قبولی طاعات را برای همه  حجاج محترم از خداوند مسألت 

می کنم.
سّید علی خامنه ای
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۳ ذی الحجة ۱۴۴0

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به 
مشکات مردم و اتخاذ تصمیم های مناسب 
برای حل این مشکات، گفت: اصل حراست 
از زندگی و رفع مشــکات مردم باید هدف 

اصلی سیاستگذاری ها و تصمیم ها باشد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
ریاست جمهوری، 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 کرده انــد، اما در همین شــرایط، 
می توان تصمیم های راهگشــا برای ثبات و 

پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ کرد.
در این جلسه ســازمان برنامه و بودجه 
گزارش محور درآمدی در اصاح ساختاری 
بودجــه را ارائه و وضعیــت تولید و مصرف 
حامل هــای انــرژی در کشــور و راه های 

ساماندهی آن را تشریح کرد.
در این طــرح، بــا هــدف بهره مندی 
حداکثری مــردم و عادالنه کردن شــیوه 

دستیابی دهک های 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 پروژه های اکتشاف و 
اســتخراج نفت ارایه نمود و برنامه های این 
وزارت بــرای ادامه توســعه فازهای پارس 
جنوبی را تشریح کرد که تصمیمات الزم در 

این زمینه اتخاذ شد.

خبرخبر

رهبر انقالب در پیام به زائران بیت اهلل الحرام:

معامله قرن محکوم به شکست است
روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی:

رفع مشکالت مردم هدف اصلی 
سیاستگذاری ها باشد

وزیر خارجه فرانسه به توئیت ترامپ پاسخ تندی داد

یس- واشنگتن   تقابل پار
بر سر ایران

سياست 2

چه کسی می  تواند 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 
ترامپ است که در احوالپرســی  ها و دیدارهای سیاسی   دست 
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: »می خواستم 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 
تاش است تا بتواند توافقی را با ایران حاصل کند؛ تاش  هایی که برخی 
آن را »مکر مکرون« می  خوانند و برخی دیگــر »اقدامات دیپلماتیک«. 
اما به هر حال هرچه که باشــد، این تاش  ها اکنون دو روزی است باعث 
شــده کار لفاظی میان فرانســه و آمریکا باال بگیرد. اواخر هفته گذشته 
رسانه  های خارجی به نقل از منابع آگاه افشــا کردند که امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهوری 
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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جذب سرمایه  گذاری خارجی در ایران بهار امسال ۹0 درصد رشد داشته است

 عبور از خاکریزهای تحریم 
در حوزه معادن 


