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»تحریف همسو با تحریم « یک سطح معمولی دارد که همان 
تکرار سناریوهای دستنوشته سازمان های جاسوسی امریکا و 
انگلیس برای وارونه جلوه دادن برخی وقایع داخل کشور است 
و در رسانه های فارسی زبان دنبال می شود. اما تحریف    ها یک 
سطح غیرمعمول هم دارد که اوج آن عموماً  در سخنان مسئوالن 
سابق و فعلی است. ظاهر این تحریف های داخلی دلسوزی برای 
مردم و کشور است اما در نقشه هایی که این تحریف ها ترسیم 
می کند، به زحم��ت می توان، نقش و جای مردم را مش��اهده 
کرد. اسم مردم هست اما رسم مردم نیست. بیشتر بوی عبور از 
آرمان های انقالب را می دهد تا دلسوزی برای خلق مستضعف 

و  مسلمان!
مثال آقای س��تاری فر، رئیس اسبق س��ازمان برنامه و بودجه 
گفته:»بی ش��ک اگر بیکاری و فقر و سایر مشکالت، 40 سال 
ادامه دار ش��ده، باید به فونداس��یون مراجعه کنیم. این بدان 
معنا است که در قانون اساسی مشکلی وجود دارد...  باید نظام 
حکمرانی و قانون اساس��ی خود را اصالح کنیم. ممکن است 
صاحب نظران علم حقوق بگویند چطور این مشکل 40 سال 
ادامه یافته و ما هنوز نفهمیده ایم قدرت در کجای این جامعه 
قرار گرفته است. این مسئله نیز به ریشه های فرهنگی جامعه 
باز می گردد. اگر مردم احساس کنند که صاحب حق هستند و 
دائماً پیگیر آزادی و حقوق خود باشند، قانون اساسی نیز پربارتر 

و کارآمدتر می شود.«
ش��بیه همین حرف    ها را نیز با کمی دستکاری برای مالیمت 
بخش��یدن به آن از معاون اول رئیس جمهور می ش��نویم:»با 
رویکردهای قدیمی نمی توان ایران را اداره کرد، باید شیوه های 
حکمرانی را اصالح کرد و شرایط گذشته که همه چیز متکی 
به دولت و یا درآمدهای نفتی بود، تغییر کند. ما باید کارآمدی 

مدیران کشور را باال ببریم.« 
چرا معتقدم که این تحریف    ها از تحریف خارجی    ها بدتر است؟ 
برای اینکه می ش��ود یقه این آقایان را گرفت و گفت لطفاً یک 
پرسش بسیار ساده را پاسخ دهید. اگر پاسخ شما را افکار عمومی 
پسندید، معذورید و اگر نپسندید، باید خودتان را حذف کنید. 
چون ش��ما رؤس��ای مملکتید و اگر دروغ بگویید و واقعیت را 
تحریف کنید، خطر آن از دروغ و تحریف خارجی بیشتر است. 
پرسش این است: اوالً شما 40 سال در قدرت بودید و نتوانستید 
همین قانون اساسی موجود را که با رأی باالی مردم همراه بود، 
به تمامی و به درستی اجرا کنید،  چه تضمینی هست که قانون 
اساسی جدیدی را که از آن صحبت می کنید، اگر تصویب شد و 
به دست شما دادند، بتوانید اجرا کنید و بهتر از این عمل کنید؟! 
ثانیاً اگر معتقد به تغییر حکمرانی هستید، یعنی این حکمرانی 
فعلی و حکمرانی 40 سال گذشته را نمی پسندید، لطفاً  پاسخ 
دهید چرا 40 سال است به این حکمرانی چسبیده اید و آن را 
ر   ها نمی کنید؟! اگر قانون اساسی و حکمرانی و کارآمدی مدیران 
را ناقص و معیوب و مانع پیشرفت کشور می دانید، الحق باقی 
ماندن در این چرخه حکمرانی و چسبیدن به جایگاه قدرت و 
رئیس سازمان برنامه بودن و معاون و وزیر بودن، خیانتی بزرگ 
و موجبات استشمام بوی تعفن دورویی با ملت است. پس بهتر 
است قبل از اینکه در چندماه مانده به پایان کارتان بگویید باید 
مدیران کارآمد داشته  باشیم یا باید حکمرانی را تغییر دهیم، به 
این پرسش های ساده پاسخ دهید که چرا شما که رئیس مدیران 
کشور هستید، خود تا این حد ناکارآمد بوده اید که در روزهای 
آخر به یاد آورده اید مدیران کش��ور ناکارآمدند؟! آن کس که 
رئیس سازمان برنامه بوده چرا االن که بیکار است به یاد آورده 
که قانون اساسی و حکمرانی مشکل دارد؟ اگر این گزاره را در 
همان زمان ریاست می دانسته و به کار ادامه داده جز خیانت 

چه اسمی دارد؟!
بر فرض که بپذیریم قانون اساسی مشکل دارد-و این برای هر 
قانونی که انسان    ها نوشته اند، پذیرفتنی است که ممکن است 
با تغییر زمان نیاز به اصالح داشته باشد- شما چرا با این کارنامه 
ناقص و ناکارآمد از تغییر دم می زنید؟! وقتی مردم گذشته و حال 
شما را می بینند آیا بیشتر بر این واقعیت واقف نمی شوند که شما 

فقط برای ماندن یا بازگشتن به قدرت، دم از تغییر می زنید؟
نمونه دیگری از تحریف واقعیت را در اظهاراتی می بینیم که 
معتقدند »ملت« ایران بالتکلیفند و اخی��راً »حکومت« هم 
بال تکلیف شده است! به این اظهارات یکی از استادان روشنفکر 
توجه کنید:»40 سال اس��ت که ملت ایران بالتکلیف است. 
دولت    ها شاید پیش خودشان خیال می کردند که تکلیف شان 
معلوم اس��ت، ولی ملت این احس��اس را نمی کرده است، به 
همین دلیل همه می خواس��ته اند از مملکت فرار کنند. این 
روز   ها بالتکلیفی آنقدر دامنه اش وسعت پیدا کرده که گریبان 
حکومت را نیز گرفته است. همه شده ایم بالتکلیف. روزگاری 
ملت فک��ر می کرد که حکومت اس��ت ک��ه می توان��د او را از 
بالتکلیفی بیرون بیاورد. ولی وقتی خود حکومت هم بالتکلیف 
بود، آن وقت چگونه می توان از او انتظار داشت که مردم را از 
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سرمقاله

این تحریف های داخلی 
خارجی گرا!

غالمرضا صادقیان / سردبیر

حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي در خجس��ته 
عید قربان در سخنراني زنده تلویزیوني، ملت شریف ایران را به حضور 
پر نشاط و گسترده تر در مس��ابقه معنوي »کمک مؤمنانه به قشرهاي 
آسیب دیده و یاري مجاهدان سالمت« فراخواندند و با تشریح اهداف 
کوتاه مدت، میان م��دت و درازم��دت امریکا در جنای��ت تحریم ملت 
ایران تأکید کردند: دش��من به موازات جریان تحریم، جریان تحریف 
حقایق را هم دنبال مي کند اما به فضل الهي و با هوش��یاري، زیرکي 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 براي 
حل مش��کالت اقتصادي و معیشتي مردم و اس��تفاده هرچه بیشتر از 

ظرفیت هاي داخلي به راه روشن خود ادامه خواهد داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، ایشان درباره 
عزاداري ماه محرم نیز تأکید کردند: همه سوگواران حسیني، هیئت ها و 
مداحان موظفند به هرچه ستاد ملي مبارزه با کرونا اعالم مي کند، عمل 

کنند زیرا موضوع بسیار مهم است. 
واليتتضمينکنندهاجرايهمهاحكامالهي

رهبر انقالب با تبریک عید سعید قربان به ملت عزیز ایران، مسلمانان 
جهان و پی��روان ادیان ابراهیم��ي، دهه اول ذیحج��ه را دهه خاطرات 
پرشکوه و هدایتگر و دهه تضرع و توسل خواندند و افزودند: دهه دوم این 
ماه پر برکت، با توجه به عید سعید غدیر دهه والیت است که این موضوع 
از همه احکام الهي جایگاه برتري دارد چ��را که والیت تضمین کننده 
اجراي همه احکام الهي اس��ت. ایش��ان افزودند: دهه سوم ذیحجه نیز 

با مناسبت هایي از جمله مباهله، دهه مهمي است که امیدواریم ملت 
دهه اول را به مبارکي و دو دهه بعد را آنچنان که موجب رضاي الهي و 

خوشبختي ملت است، سپري کنند. 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه اي دیدارهاي مردم��ي را از دلخوش��ي ها و 
دلبستگي هاي پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان کردند: این دشمن 
حقیر اما بسیار خطیر یعني کرونا این دلخوشي را نیز سلب کرده است. 
ایشان در همین زمینه افزودند: قرار بود این دیدار به صورت تصویري با 
خدمتگزاران عرصه سالمت و کمک مؤمنانه انجام شود اما چون ستاد 
ملي مبارزه با کرونا گفته اجتماع بیش از 10 نفر ممنوع است، متأسفانه 
این دیدار تصویري هم ممکن نش��د. ایشان ایثارگري را از خصوصیات 
بارز ملت ایران برشمردند و افزودند: امروز نیز که مجموعه هاي درماني 
اعم از پزشکان، پرستاران و دیگر عوامل، با تمام وجود در خدمت بیماران 
کرونا هستند الزم اس��ت داوطلبان در کارهاي غیرتخصصي و عمومي 

به یاري آنان بشتابند. 
نهضتکمكمؤمنانهمردميراگسترشدهيد

رهبر انقالب با اشاره به آس��یب دیدن اقتصادي اغلب مردم در دوران 
کرونا افزودند: البته در این میان عده اي دچار آسیب ها و مشکالت جدي 
ش��ده اند که باید با گس��ترش نهضت کمک مؤمنانه مردمي، به کمک 
این قشرها شتافت. حضرت آیت اهلل خامنه اي با استناد به آیات قرآني، 
مردم را به حضور پرنشاط و فعال تر در این مسابقه معنوي دعوت کردند 
و افزودند: سبقت در کار خیر از دس��تورات مؤکد و مکرر الهي در قرآن 
مجید است و موجب شوق و انگیزه دیگران به کارهاي خیر نیز مي شود. 

رهبر انقالب اینگونه کارها را معناي واقعي انقالبي گري خواند و افزودند: 
اطعام ماه محرم نیز مي تواند با رعایت کامل دستورالعمل هاي بهداشتي 
به شکل کمک مؤمنانه به دس��ت خانواده ها برس��د. حضرت آیت اهلل 
خامنه اي با اش��اره به تالش های جدي علمي در کشور براي شناخت 
ویروس کرونا و راه هاي مقابله و درمان آن افزودند: اینگونه تالش ها در 

همه ابعاد باید گسترش یابد. 
اهدافامريكاازتحريمها

رهبر انقالب در بخش دوم سخنان شان، تحریم هاي امریکا را جنایتي 
بزرگ علیه مل��ت ایران برش��مردند و افزودند: دش��من خبیث از این 
تحریم ها که همه ملت را نش��انه گرفته اهداف مختلفي دارد. ایش��ان 
»خسته کردن و به س��توه آوردن ملت« را هدف کوتاه مدت تحریم ها 
برشمردند و گفتند: دشمن مي خواهد مردم را آشفته کند تا در خیابان ها 
در مقابل حکومت بایستند، به همین علت مدام از تابستان داغ سخن 

گفته و مي گوید اما اکنون خودشان به تابستان داغ مبتال شده اند. 
»ایجاد محدودیت و جلوگیري از پیش��رفت کش��ور بخصوص در بعد 
علمي« هدف میان مدت امریکایی هاس��ت که رهب��ر انقالب با تبیین 
آن گفتند: دش��من در درازمدت هم دنبال به ورشکستگي کشاندن و 
فروپاشي اقتصادي ایران است، چرا که در آن صورت، ادامه حیات براي 
یک کش��ور، امکان پذیر نخواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه اي »قطع 
رابطه جمهوري اسالمي با مراکز و جریان های مقاومت در منطقه« را 
هدف جنبي امریکایي ها از تحریم ایران دانستند و در جمع بندي این 
بخش از سخنان شان گفتند: به فضل الهي و با هوشیاري ملت، دشمن 

در تحقق همه این اهداف ناکام مانده و به قول ما ایراني ها شتر در خواب 
بیند پنبه دانه!

رهبر انقالب افزودند: البته کشور دچار مش��کالتي است که بخشي از 
آن به تحریم ها، بخش��ي به ضعف ها و مدیریت ها و بخشي هم به کرونا 
بازمي گردد اما همانگونه که شماري از اندیشمندان و فعاالن غربي هم 
به صراحت اعتراف مي کنند دشمن با همه شدت عمل خود نتوانسته به 

اهداف خود در جنایت تحریم دست یابد. 
تحريموتحريفعليهروحيهمردمعملميکنند

رهبر انقالب اس��المي با تأکید بر اینکه به موازات جریان تحریم، یک 
جریان »تحریف حقایق« و واژگون نشان دادن واقعیات هم وجود دارد، 
گفتند: هدف این جریان، ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط 

درباره عالج تحریم است. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به سخنان مداوم مقام هاي امریکایي 
و تبلیغات گسترده رسانه هاي وابسته به آنها براي واژگون نشان دادن 
واقعیات ایران افزودند: هدف دش��من، گرفتن نش��اط و امید از ملت 
به ویژه جوانان اس��ت تا اینگونه القا کنند که کشور به بن بست رسیده 
و امکان حل مش��کالت وجود ندارد. ایش��ان تحریف واقعیات را خط 
ثابت تبلیغاتي رس��انه هاي غربي در طول 41 سال گذشته خواندند و 
خاطرنشان کردند: در این خط تبلیغاتي، نقاط قوت به طور کلي انکار 
و یا در مورد آن سکوت مي شود اما اگر نقطه ضعفي باشد، دهها و حتي 

صدها برابر بزرگنمایي مي شود. 
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 معيار در عزاداري ها 
چيزي است كه ستاد ملي كرونا 

اعالم مي كند

مداحان:  تابع نظر 
ستاد ملی كرونا هستيم

رژيمامريكادشمنيبزرگترازملتخودندارد
وهميندشمنآنرژيمرابهزانودرخواهدآورد

اروپاييهاهيچکاريبرايمقابلهباتحريمهايامريكانكردند
وآنچهبهناماينستكسنيزمطرحکردند

بازيچهايبودکهمحققنشد

عبدالناصر همتی طی یادداش��تی در صفحه ش��خصی خود در 
فضای مجازی نوش��ت:خرید بخش��ی از مناب��ع ارزی صندوق 
توس��عه ملی، براي تأمین کسری بودجه توس��ط بانک مرکزی 
)آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد( در شرایط تحریمی، 
تأمین کس��ری بودجه از مح��ل پایه پولی اس��ت. این روش در 
کوتاه مدت مانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا بانک 
مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناس��ی خ��ود را در خصوص 
 آثار احتمالی ناخوش��ایند ای��ن روش تأمین بودج��ه، گزارش 

کرده بود |  صفحه4

نایب رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس: اگر احتکار واحد هاي 
مسکوني به وسیله بانک ها یا دستگاه هاي دولتي و نهاد ها انجام 
ش��ود دو برابر مالیات محتکران مس��کن حقیقي از آنها مالیات 
گرفته مي شود. با بررس��ي نمونه 4میلیون نفري متوجه شدیم 
250فرد زیر 18سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکوني به نام 
خود دارند. این در حالي اس��ت که آمار تعداد خانه هاي خالي و 
مالکان و ساکنان خانه ها را هیچ کس نمي داند و کشور در آشوب 
و بي نظمي اطالعات بازار مسکن به س��ر مي برد که فضا را براي 

سوداگران این بازار مطلوب کرده است| صفحه12

وزیر ام��ور خارجه امریکا در جلس��ه ای در مجلس س��نای این 
کشور به شکست سیاست دولت این کشور در تغییر رفتار ایران 
اذعان ک��رد. مایک پمپئو، وزی��ر خارجه امریکا روز پنج  ش��نبه 
در نشس��ت کمیت��ه رواب��ط خارجی مجل��س س��نا در جواب 
»لیندس��ی گراهام«، نماینده جمهوریخواه مجلس سنا گفت: 
»تحریم    ها به وضوح اثر داشته اند. آنها قابلیت رژیم برای کمک 
به حزب اهلل و شبه نظامیان ش��یعه در عراق را از بین بردند، ولی 
مش��خصاً به هدف نهایی خود که تغییر رفت��ار رژیم ایران بوده 

 

دست نیافته اند.« | صفحه15

وضعیت اضطراري کرونا  در اغلب نقاط دنیا برقرار اس��ت. طبق 
آماره��اي جهاني تاکن��ون 17/5 میلی��ون نفر ب��ه کرونا مبتال 
ش��ده و حدود 680 هزار تن به خاطر این بیماري جانش��ان را 
از دس��ت داده اند. روز گذش��ته هم کمیته اضطراري س��ازمان 
بهداشت جهاني براي ارزیابي مجدد همه گیري ویروس کووید 
19 تشکیل جلس��ه داد. این جلسه ش��ش ماه پس از آنکه براي 
اولین بار این س��ازمان همه گی��ري کرونا را اعالم ک��رد، برگزار 
 ش��د. محور اصلي این نشس��ت اقدامات امکانپذیر براي کنترل 

ویروس کرونا بود | صفحه3

اقتصادی اقتصادی بینالملل اجتماعی

فروشارزهایصندوقتوسعهملی
کاردستدولتداد

 این 8 بانک خانه خوار 
خانه خراب كن!

 پمپئو: تحريم ها رفتار ايران را 
تغيير نداده است

نشستاضطراري
سازمانجهانيبهداشتبرايکرونا

رهبرانقالباسالميدرسخنانتلويزيونيبهمناسبتعيدسعيدقربان:

عالجتحريمها،عقبنشينيومذاکرهبادشمننيستبلكهعالجواقعيآن،تكيهبرتواناييهايملي،واردکردنجوانانبهميدان
واحيايظرفيتهايفراوانکشور،ودريكکالمعملبهارکاناقتصادمقاومتييعنيدرونزايیوبرونگرايیاست

 تحریف  حقایق شکست  بخورد
تحریم  هم شکست  مي خورد
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