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اقتصاد جامعه
آمریکا تحریمهای اعمالی علیه ایران را گسترش داد

شنبه 11مرداد  - 1399شماره842

وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیهای لیست فلزات تحت تحریم ایران را گسترش داد .به دگزارش اقتصادسرآمد ،وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیهای با طرح این ادعا که برنامه هستهای،
موشکهای بالســتیک و برنامههای نظامی ایران تهدیدی برای صلح و ثبات خاورمیانه هستند ،اقدام به گســترش تحریمهای فلزات علیه ایران کرد.طبق این بیانیه  ۲۲فلز آلومینیوم  ،۳۱۹آلومینیوم
 ،۱۱۰۰آلومینیوم  ،۲۲۵آلومینیوم  ،۶۰۶۱آلومینیوم  ،۶۰۶۳آلومینیوم  ،۶۰۸۲آلومینیوم  ،۷۰۷۵آلیاژ برنز آلومینیوم  ،UNS C63600اکسید آلومینیوم ،فوالد  ،۳۰۲فوالد  ،۴۱۳۰فوالد ضدزنگ ،۳۲۱
فوالد ضدزنگ  ،۳۱۶فوالد  ،A877فوالد  ،A228فوالد  ،52100-100Cr6فوالد ماراجینگ  ،۳۵۰فوالد ماراجینگ  ،۳۰۰مس بریلیم ،CuZn38Pb1 -UNS C37000 ،مس تنگستن و پودر
آلومینیوم با خلوص باالی  ۹۸درصد در لیست جدید تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.

یادداشت
راه حل میانه آمریکا ،در صورت مخالفت
اروپا با تحریم تسلیحاتی ایران
کوروش احمدی
اواخر مهرماه پایان موعد تحریمهای تســلیحاتی
ایران طبق قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان
ملل اســت ،وزیر امور خارجه آمریکا خبر از تمدید
تحریمها با همکای کشورهای عضو شورای امنیت داد
و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که
آمریکا موفق به چنین کاری نخواهد شد و کشورهای
دیگر با او همراهی نمیکنند.
اظهارنظرهــای موجود دربــاره تمدید تحریمهای
تسلیحاتی ایران و این سخن پمپئو که "عمال همه
موافق تمدید تحریمها هســتند" بیشــک سخن
نادرستی است و نشست شورای امنیت عمال خالف
آن را نشان داد و از آن زمان تاکنون نیز هیچ نشانهای
حاکی از اینکه اعضای شورا ممکن است نظرشان را
تغیییر داده باشند ،در دســت نیست .اینکه آمریکا
هنوز اقدامی برای طرح پیشنویس قطعنامه مربوطه
در شورا نکرده و نشــانهای حاکی از زمان این اقدام
احتمالی در دست نیست ،نیز به همین دلیل است.
"بایدن" بطور کلی از نفی "تغییر رژیم" و بازگشت
به برجام صحبت کرده اما اظهارات مشاوران سیاست
خارجی او در مورد برجام طیفی را تشکیل میدهد.
"تونی بلینکن" که یکی از مشــاوران ارشد بایدن
است و قبال از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در
زمان اوباما بوده ،در اواسط ماه "می" از تالش بایدن
در صورت پیروزی برای نیل بــه یک "موافقتنامه
جدید و بهبود یافته" صحبت کرد .او گفت اگر ایران
به تعهداتش عمل کند ،دولت احتمالی بایدن نیز به
تعهدات آمریکا بازخواهد گشت و اضافه کرد که این
را مبنایی برای "توافقات محکمتر و گستردهتر" قرار
خواهد داد.
او [بایدن] همچنین از تمرکز آمریکا بر دیگر اقدامات
ایران که از نظر آمریکا قابل اعتراض اســت ،سخن
گفت که البته ما نباید در این موارد خوش باور باشیم.
در اثر اقدامات مخرب دولت ترامپ ،شرایط به نحو
قابل توجهی تغییر کرده است؛ به نحوی که ممکن
است بازگشت به شــرایط قبل به آسانی قابل انجام
نباشد .آنچه بیشتر موجب تاسف است این موضوع
است که با توجه به احتمال شکست ترامپ در آبان
امسال ،جمهوریخواهان تندرو در کنگره با همکاری
عناصر افراطی در دولت ترامپ میکوشند تا بازگشت
به برجام را غیرممکن کنند.
برای ایــن منظور آنها درصدد هســتند تا دســت
رئیسجمهور برای تعلیق تحریمهــا علیه ایران را
ببندند و پیش شرط موافقت کنگره در این رابطه را
نیز به قوانین مربوطه اضافه کنند .آنها قبال در اوت
 ۲۰۱۷از طریق قانون کاتسا در ارتباط با تحریمهای
روسیه چنین کردند چرا که در آن زمان این نگرانی
وجود داشت که ترامپ بخواهد تحریمها علیه روسیه
را با توجه به اختیارات رئیسجمهور به حالت تعلیق
درآورد .به هر حال محتمل اســت کــه یک دولت
دموکرات در آمریکا سیاستی متفاوت و میانهروانهتر
در قبال ایران در پیش بگیــرد .اما همچنان برخی
موضوعات ،بویژه مسائل منطقهای ،در مرکز توجه
آن قرار خواهد داشت.
به طور کلی صرف مذاکره ،کاری است که در هر زمان
ممکن و در هر فرصتی قابل انجام اســت .موقعیت
مناسب را بیشتر میتوان در ارتباط با نیل به توافق
در یک مذاکره مطرح کرد .مشــکل در اینجا است
که برخی در ایران مذاکره را مساوی با توافق تصور
میکنند که اصال تصور درســتی نیســت .مذاکره
میتواند بین دو طرف انجام شود بدون اینکه الزاما به
توافقی منجر شود.
نمونه بارز آن مذاکرات ترامپ با کره شــمالی است
که هیچ حاصلی شــاید جز تعلیــق موقت برخی از
فعالیتهای هستهای کره شــمالی در پی نداشت.
اما حاصل زیادی برای کره شمالی و منطقه داشت،
از جمله شل شــدن غیررســمی تحریمها و ایجاد
آرامش در منطقه .در گذشــته نیز مذاکرات آمریکا
و ویتنام طی هفت ســال در پاریس به موازات ادامه
جنگ ویتنام جریان داشت ،بدون اینکه کوچکترین
توافقی حاصل شــود و نهایتا هم که با فتح سایگون
توســط نیروهای ویتکنگ ،مامــوران آمریکایی با
هلیکوپتر از سفارت خود در شــهر گریختند .البته
مذاکره ایران با آمریکا با توجه به شرایط و زمینهها،
طبعا مستلزم اجماع در داخل و یک تصمیم سیاسی
مهم است.
چین و روسیه تا این مقطع قوی و مصمم در حمایت
از ایران ظاهر شدهاند و امید است که به همین ترتیب
ادامه دهند .با این حال شرایط جدیدی نیز در حال
شکل گیری است که نباید از آن غافل بود ،از جمله
باید به دوســتی و رابطه ویژه بیــن ترامپ و پوتین
توجه داشت.
نالمللی
*تحلیلگر مسائل بی 

توصیه مقام معظم رهبری به عزاداران محرم در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان

در عزاداری محرم معیار ستاد ملی کروناست
» در گزارشاتی که دریافت کرده ام  ،دالیل سیاسی ،امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است

گروه سیاســی -حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی در خجسته عید قربان در
ســخنرانی زنده تلویزیونی ،ملت شریف ایران را به حضور
پر نشاط و گستردهتر در مســابقه معنوی «کمک مؤمنانه
به قشــرهای آســیب دیده و یاری مجاهدان ســامت»
فراخواندند و با تشــریح اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و
درازمدت امریکا در جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند:
دشمن به موازات جریان تحریم ،جریان تحریف حقایق را
هم دنبال می کند اما به فضل الهی و با هوشیاری ،زیرکی و
شناخت عمیق ملت ایران از امریکا به هیچ کدام از اهدافش
نرسیده و نخواهد رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات ،تالش
بیشتر مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی
مردم و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های داخلی به راه
روشن خود ادامه خواهد داد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از پایگاه دفتر اطالع رسانی
مقام معظم رهبری ،ایشــان درباره عزاداری ماه محرم نیز
تأکید کردند :همه ســوگواران حسینی ،هیأتها و مداحان
موظفند به هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم میکند،
عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم است.
رهبر انقالب با تبریک عید سعید قربان به ملت عزیز ایران،
مسلمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی ،دهه اول ذیحجه
را دهه خاطرات پر شکوه و هدایتگر و دهه تضرع و توسل
خواندند و افزودند :دهه دوم ایــن ماه پر برکت ،با توجه به
عید سعید غدیر دهه والیت اســت که این موضوع از همه
احکام الهی جایــگاه برتری دارد چرا کــه والیت تضمین
کننده اجرای همه احکام الهی است.
ایشان افزودند :دهه ســوم ذیحجه نیز با مناسبتهایی از
جمله مباهله ،دهه مهمی است که امیدواریم ملت دهه اول
را به مبارکی و دو دهه بعد را آنچنان که موجب رضای الهی
و خوشبختی ملت است ،سپری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدارهای مردمی را از دلخوشی
ها و دلبســتگی های پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان
کردند :این دشمن حقیر اما بسیار خطیر یعنی کرونا این
دلخوشی را نیز سلب کرده است.
ایشــان در همین زمینه افزودند :قرار بــود این دیدار به
صورت تصویری با خدمتگزاران عرصه ســامت و کمک
مؤمنانه انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته
اجتماع بیش از ده نفر ممنوع اســت ،متأسفانه این دیدار
تصویری هم ممکن نشد.
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران برشمردند
و افزودند :امــروز نیز کــه مجموعههای درمانــی اعم از
پزشکان ،پرستاران و دیگر عوامل ،با تمام وجود در خدمت
بیماران کرونا هســتند الزم اســت داوطلبان در کارهای
غیرتخصصی و عمومی به یاری آنان بشتابند.
رهبر انقالب با اشاره به آسیب دیدن اقتصادی اغلب مردم
در دوران کرونا افزودند :البتــه در این میان عده ای دچار
آسیب ها و مشکالت جدی شــده اند که باید با گسترش
نهضت کمک مؤمنانه مردمی ،به کمک این قشرها شتافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات قرآنی ،مردم
را به حضور پرنشاط و فعالتر در این مسابقه معنوی دعوت
کردند و افزودند :ســبقت در کار خیر از دستورات مؤکد و
مکرر الهی در قرآن مجید اســت و موجب شوق و انگیزه
دیگران به کارهای خیر نیز می شود.
رهبر انقالب اینگونه کارها را معنــای واقعی انقالبیگری
خوانــد و افزودند :اطعام ماهمحرم نیــز میتواند با رعایت
کامل دستورالعملهای بهداشتی به شکل کمک مؤمنانه
به دست خانوادهها برسد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالشهای جدی علمی
در کشور برای شــناخت ویروس کرونا و راههای مقابله و
درمان آن افزودنــد :اینگونه تالش ها در همــه ابعاد باید
گسترش یابد.
رهبر انقالب در بخش دوم سخنانشان ،تحریمهای امریکا را
جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشمردند و افزودند :دشمن
خبیث از این تحریمها که همه ملت را نشانه گرفته اهداف
مختلفی دارد.
ایشان «خســته کردن و به ســتوه آوردن ملت» را هدف
کوتا همدت تحریمها برشــمردند و گفتند :دشــمن می
خواهد مردم را آشفته کند تا در خیابانها در مقابل حکومت
بایستند به همین علت مدام از تابستان داغ سخن گفته و
می گوید اما اکنون خودشان به تابستان داغ مبتال شده اند.
«ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیشرفت کشور بخصوص
در بعد علمی» هدف میان مدت امریکاییهاست که رهبر
انقالب با تبیین آن گفتند :دشمن در درازمدت هم دنبال
به ورشکستگی کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است
چرا که در آن صورت ،ادامه حیات برای یک کشور ،امکان
پذیر نخواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای «قطع رابطه جمهوری اسالمی
با مراکز و جریانهای مقاومــت در منطقه» را هدف جنبی

امریکاییها از تحریم ایران دانستند و در جمع بندی این
بخش از سخنانشــان گفتند :به فضل الهی و با هوشیاری
ملت ،دشمن در تحقق همه این اهداف ناکام مانده و به قول
ما ایرانیها شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبر انقالب افزودند :البته کشور دچار مشکالتی است که
بخشی از آن به تحریمها ،بخشی به ضعفها و مدیریتها
و بخشی هم به کرونا باز می گردد اما همانگونه که شماری
از اندیشمندان و فعاالن غربی هم به صراحت اعتراف می
کنند دشمن با همه شــدت عمل خود نتوانسته به اهداف
خود در جنایت تحریم دست یابد.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اینکه به موازات جریان
تحریم ،یک جریــان «تحریف حقایق» و واژگون نشــان
دادن واقعیات هم وجــود دارد ،گفتند :هدف این جریان،
ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج
تحریم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به ســخنان مداوم
مقامهای آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانههای وابسته
به آنها برای واژگون نشــان دادن واقعیات ایران افزودند:
هدف دشمن ،گرفتن نشــاط و امید از ملت بویژه جوانان
است تا اینگونه القا کنند که کشــور به بن بست رسیده و
امکان حل مشکالت وجود ندارد.
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانه های
غربی در طول چهل و یک ســال گذشته خواندند و خاطر
نشان کردند :در این خط تبلیغاتی ،نقاط قوت بهطور کلی
انکار و یا در مورد آن سکوت می شود اما اگر نقطه ضعفی
باشد ،دهها و حتی صدها برابر بزرگنمایی می شود.
رهبر انقالب اســامی درخصوص آدرس غلط دادن برای
رفــع تحریمها نیز گفتنــد :در این خــط تبلیغاتی گفته
میشــود اگر میخواهید تحریمها برطرف شــود ،کوتاه
بیایید و ایســتادگی نکنید و متأســفانه برخی در داخل
هم این آدرس غلط را تکرار می کنند اما این خط بر روی
اکثریت ملت ایران با شناختی که از دشمن و غرض ورزی
او دارند  ،مؤثر نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه جریان تحریف
واقعیات به مقاصد خود نرسیده است ،خاطر نشان کردند:
اگر جریان تحریف شکست بخورد ،قطعاً جریان تحریم هم
شکســت خواهد خورد ،زیرا عرصه کنونی ،میدان جنگ
اراده ها است و اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی بماند،
بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.
نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند،
استفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی علمی
کشور بود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای گفتند :بــا اینکه تحریم یک
جنایت بزرگ اســت اما مردم بویژه جوانان ،مســئوالن،
دانشمندان و فعاالن سیاسی از این موضوع برای افزایش
اتکاء به نفس ملی استفاده کردند.
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند :تولید جت
آموزشی و قطعات حساس و ظریف ،راه اندازی چند هزار
شرکت دانش بنیان ،ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
به دست سپاه ،اقدامات بزرگ در پارس جنوبی ،طرح های
وزارت نیرو در زمینه آب و برق ،طرح هــای وزارت راه و
تولیدات شگفت انگیز دفاعی ،همه در دوران تحریم انجام
شده است.
حضرت ایت اهلل خامنه ای یکی دیگر از آثار دوران تحریم را
تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند و گفتند:

به علت آنکه نفت کشور کمتر فروش می رود ،جداسازی
اقتصاد از نفت خام بهطور طبیعی درحال روی دادن است
که این موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام
برسد.
رهبر انقالب اسالمی در پاســخ به این سؤال مهم که «آیا
تحریم ها قابل عالج است؟» گفتند :تحریم ها قطعاً قابل
عالج اســت اما عالج آن ،عقب نشــینی و کوتاه آمدن در
مقابل امریکا نیست زیرا عقب نشــینی موجب پیشروی
متجاوز می شود.
ایشان افزودند :خواسته امروز آمریکا از ایران ،کنار گذاشتن
کامل صنعت هسته ای ،کاهش بسیار شدید توان دفاعی
ِ
و رها کــردن اقتدار منطقه ای اســت امــا پذیرفتن این
خواستهها قطعا موجب عقبنشــینی آمریکا نخواهد شد
و هیچ عقلی نیز حکم نمی کند که بــرای توقف متجاوز،
خواسته های او را اجابت کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با اظهار تأســف از تکرار حرف های
دشمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت هسته ای از زبان عده
ای در داخل گفتند :صنعت هســته ای نیاز قطعی فردای
کشور برای تولید برق است و امروز باید به فکر فردا باشیم.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر اینکــه با وجود
خسارات فراوان برجام ،اصل صنعت هسته ای حفظ شده
است ،درخصوص ادعای آمریکاییها برای مذاکره با ایران،
خاطر نشان کردند :من علت مذاکره نکردن با امریکاییها
را بارها گفته ام اما برخی یا متوجه نمی شــوند و یا وانمود
می کنند که متوجه نشده اند.
ایشــان تأکید کردند :هدف اصلــی امریکاییها از ادعای
مذاکره ،گرفتــن توانایی های حیاتی ملت ایران اســت.
البته رییس جمهور فعلی امریکا هم بهدنبال برخی منافع
شخصی و انتخاباتی است همچون اســتفاده تبلیغاتی از
مذاکره با کره شمالی.
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اســامی ایران با همه
کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مذاکره
می کند ،افزودند :عالج تحریمها ،عقب نشینی و مذاکره
با دشمن نیست بلکه عالج واقعی آن ،تکیه بر توانایی های
ملی ،وارد کردن جوانان به میدان و احیای ظرفیت های
فراوان کشور ،و در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی
یعنی درون زایی و برون گرایی است.
رهبر انقالب اســامی تاکید کردند :ما امکانات و توانایی
های داخلی و ظرفیت های بیــن المللی فراوان داریم که
باید با مدیریت جهادی و تدبیر واقعی ،به فعلیت در بیایند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بــر اینکه جمهوری
اسالمی ایران دوستان مؤثری در دنیا دارد اما تکیه واقعی
نظام اسالمی به خدا و مردم است ،گفتند :تکیه بر امکانات
و استقالل داخلی ،هم دشــمنان خارجی و هم بدخواهان
داخلی دارد .آن کسی که برای منافع خودش حاضر است
کاالیی را که در داخل تولید می شود ،از خارج وارد کند ،در
واقع خیانت می کند و با وجود تأکیدهای مکرری که شده
است اما همچنان واردات کاالهایی که در داخل تولید می
شوند ،ادامه دارد.
آخرین نکته ای که رهبر انقالب اسالمی درخصوص تحریم
توخالی دیگران» بود.
ها گفتند «دل نبستن به وعده های
ِ
حضرت آیــت اهلل خامنه ای گفتند :در ســال  ۹۷و بعد از
خروج آمریکا از برجام ،متاسفانه کشور ماهها معطل وعده
های اروپایی ها باقی ماند و اقتصاد کشــور شرطی شد در
حالیکه معطل کردن اقتصاد به وعده های دیگران ،بسیار

مضر است.
ایشان افزودند :اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله با تحریم
های آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس نیز مطرح
کردند ،بازیچهای بود که محقق نشد.
رهبر انقالب اســامی در جع بندی این بخش از سخنان
خود تاکید کردند :عالج تحریم ها فعال کردن ظرفیت های
داخلی است که نیازمند مجاهدت است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان
با اشاره به گرانیها و مشــکالت جدی خانوارها در تأمین
معیشت ،گفتند :کارهای الزم برای رفع این مشکالت را در
جلسات خصوصی با مسئوالن از جمله آقای رئیسجمهور
مطرح کردهایم و باز هم به دســتگاههای مســئول تأکید
میکنیم.
رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در بخش اقتصاد را «مهار
نوســان قیمتها ،ایجاد ثبات در بــازار و حفظ ارزش پولی
ِ
حالت هــر روز یک قیمت
ملی» دانســتند و افزودند :این
مضر
کشور
برای
ارز
قیمت
برای اجناس و افسار پاره کردن
ّ
است و افراد آشــنا به مدیریتهای اجرایی معتقدند که این
مسئله با برخورد دستگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه
قضایی قابل مهار است.
ایشــان افزودند :در قضیــه ارز ،بانک مرکزی تالشــهای
زیادی انجام میدهد که انشاءاهلل موفق خواهد شد البته
گزارشهای مطمئنی وجــود دارد که دالیل سیاســی،
امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر
است که در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن
میزنند ،جدا ً مقابله شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای مســئله «هدایت نقدینگی به
ســمت تولید» و همچنین «رفع موانع جهش تولید» را از
دیگر اولویتهای اقتصاد کشور خواندند و گفتند :عدهای از
کارشناسان پیشنهاد کردهاند رؤسای سه قوه کارگروهی
را برای شناسایی و رفع موانع تولید تعیین کنند.
رهبر انقالب اســامی اصالحات اساسی در اقتصاد کشور
را «اصالح ساختار بودجه»« ،اصالح نظام بانکی»« ،ارتقاء
سرمایهگذاری و اشــتغال» و «بهبود محیط کسب و کار»
برشمردند و گفتند :این موارد دو ســال قبل و همزمان با
تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران
قوا ابالغ شد که البته با وجود تالشها پیشرفت قابل توجهی
نداشــته اســت البته مهم این اســت که ما میدانیم چه
میخواهیم و به دنبال چه برنامهای هستیم.
ایشــان« ،صبر» و «ثبات» را دو نیاز اساســی برای آینده
کشــور دانســتند و با تأکید بر اینکه بر اثر ایمان مذهبی
و اعتماد مردم به نظام ،ثبات ملت خوب اســت ،افزودند:
مسئولین هم باید با کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان
مضر اجتناب کنند.
دهند و از تردید و نگرانیهای ّ
حضرت آیت اهلل خامنهای ،مشــکالت دشمن اصلی یعنی
آمریکا را بسیار بزرگ و غیرقابل مقایسه با مشکالت ایران
ِ
مشکالت امروز آمریکا
خواندند و با برشمردن مصادیقی از
مثل فاصلــه طبقاتی عجیب ،تبعیض نژادی ،مشــکالت
اقتصادی و بیکاریهای گســترده ،مشــکالت مدیریتی
در قضیه کرونا و مدیریت اجتماعــی ضعیف که منجر به
بیرحمی و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا میشود،
گفتند :امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی است.
ایشــان تأکید کردند :حــوادث جاری آمریــکا آتش زیر
خاکستری است که شعلهور شده و اگرچه آن را سرکوب
کنند اما دوباره شعلهور میشود و نظام کنونی آمریکا را از
بین میبرد چرا که فلسفه سیاســی و اقتصادی این نظام
غلط و محکوم به نابودی است.
رهبر انقالب اسالمی ســخنان مکرر مقامهای آمریکایی
علیه ایران را نشــاندهنده ســردرگمی آنها دانســتند و
افزودند :مدیریت آمریکا دچار سرگیجه و آشفتگی است.
آمریکاییها به دنبال پیدا کردن دشــمن هستند بنابراین
گاهی از ایران اســم میبرند و گاهی از روسیه و چین ،اما
امروز رژیم آمریکا دشــمنی بزرگتر از ملت خود ندارد و
همین دشمن آن رژیم را به زانو درخواهد آورد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید مجدد بر صبر ،ثبات و
کار جهادی افزودند :دولت در اواخر دوران مسئولیت خود
قرار دارد البته در طول این  ۷سال هر چه توانستند تالش
کردند و در برخی بخشهای دولت نیز واقعاً کارهای خوبی
انجام گرفت ،پس از این دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد
آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.
رهبر انقالب اســامی در پایان سخنانشــان به مســئله
عزاداری در محرم اشــاره و تأکید کردنــد :در عزاردایها
معیار آن چیزی است که ســتاد ملی کرونا اعالم میکند.
بنده هر چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم کرد .توصیه و
تأکید من به همه عــزاداران ،هیئات ،منبریها و مداحان
نیز این است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود،
چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود،
فاجعهای بزرگ پدید خواهد آمد.

