
    خبر یک 

هوشمندی انقالبیون یمن در جنگ نابرابر
یمن از سال ۲۰۱۱ که عبدربه منصور هادی خود را رئیس جمهور مادام العمر 
خواند، گرفتار بحران سیاسی شد. اگرچه منصور هادی با اعتراضات مردم مجبور 
به کناره گیری از قدرت شد ولی بالفاصله در یک انتخابات تک نفره و نمایشی 
مجدداً در فوریه سال ۲۰۱۲ پست ریاست جمهوری یمن را در دست گرفته 
و سبب گسترش موج اعتراضات مردمی شده و باالخره انقالبیون الحوثی در 
سپتامبر ۲۰۱٤ با تسلط بر صنعا   تشکیل حکومت وحدت ملی را اعالم کردند. 
منصور هادی در ژانویه ۲۰۱۵ مجبور به استعفا ش��د اما به فاصله کوتاهی با 
تحریک رژیم سعودی حاکم بر حجاز استعفای خود را پس گرفته و با حمایت و 

مداخله علنی سعودی ها َعلَم جنگ علیه انقالبیون را برافراشت.
مثلث شرارت غربی، عبری، وهابی با تصور اینکه ایران در حالت ضعف قرار داشته 
و عمالً در میدان مذاکرات هسته ای درگیر بوده و از طرف دیگر حضور در محور 
مقاومت در سوریه و جنگ علیه تروریسم غربی برای ایران حیاتی بوده و امکان 
حمایت از یمنی ها را ندارد، ائتالف علیه انقالبیون یمن را با مشارکت کشورهای 

عربی با محوریت و مدیریت سعودی ها راه اندازی کردند.
در حالی که جنگ ائتالف علیه یمن روزهای پایانی چهارمین سال خود را پشت 
سر می گذارد، در روزها و هفته های گذشته دو واقعه بسیار مهم، صحنه و معادله 
جنگ را به نفع انقالبیون تغییر داده است. از یک سو قدرت نظامی، پهپادی و 
موشکی )به ویژه موشک بالستیک برکان ۳( انقالبیون را از حالت پدافندی و 
تدافعی خارج کرده و ابعاد آفندی و تهاجمی علیه ائتالف به خود گرفت و از 
طرف دیگر بر اثر به وجود آمدن تغییر در قدرت انقالبیون یمن، کشور امارات 
)اصلی ترین هم پیمان سعودی( عمالً آهنگ خروج از ائتالف را آغاز کرد.  بر این 
اساس می توان پیش بینی کرد که جنگ یمن متأثر از دو عامل مذکور و عوامل 
متعدد دیگر مشتمل بر: »تشدید اختالفات در داخل حاکمیت سعودی ها«، 
»در تیررس قرار گرفتن شهر الدمام و مقر آرامکو به عنوان شاهرگ صنعت نفت 
سعودی«، »باال رفتن بدهی و کسری بودجه سعودی ها«، »تشدید اختالفات در 
درون ائتالف و تضعیف قدرت فرماندهی صحنه نبرد«، »احتمال خروج برخی 
دیگر از هم پیمانان سعودی از ائتالف به ویژه سودان که در حال حاضر ۱٤۰۰۰ 
نیرو در ائتالف دارد«، »افزایش مش��کالت داخل��ی امریکایی ها و همچنین 
مشکالت بیرونی به ویژه با چین«، »از بین رفتن هژمون غرب در منطقه غرب 
آسیا«، »توسعه میدان جنگ به حوزه اقتصادی و نفتی متأثر از قدرت موشکی 
یمن«، »نگرانی جامعه جهانی از افزایش قیم��ت نفت متأثر از اقتدار نظامی 
یمن«، »ترس غرب از تهدید علیه رژیم صهیونیستی ناشی از توسعه درگیری 
یمن به حوزه فلسطین«، »نزدیک شدن امارات به جمهوری اسالمی ایران«، 
»آشکار شدن ابعاد جدید قدرت نظامی ایران در زدن مدرن ترین و گران ترین 
پهپاد جهان«، »بی ثباتی سیاسی ناشی از نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از تشدید بحران نفتی در تنگه هرمز«، »اروپایی ها به ویژه انگلیس و فرانسه نیز به 
این نتیجه قطعی رسیده اند که قبل از آنکه یمن نیز مانند سوریه از چنگ غرب 
خارج و به طور مطلق در اختیار محور مقاومت قرار گیرد از حالت نظامی خارج 
و مذاکرات دیپلماتیک برد برد! را جایگزین جنگ کنند و این چیزی است که 
اظهارات گریفیتیس بر آن صحه می گذارد«، »نگرانی حاکمان رژیم سعودی 
از افزایش تلفات انسانی و خسارات باالی نفتی و اقتصادی و ترس از فروپاشی 
رژیم سعودی«، »انگیزه اماراتی ها برای خروج از ائتالف با هدف تضمین سهم 
خود از بازار صادراتی ایران از یک طرف و ایفای نقش در طرح تشکیل نیروی 
پلیس نفتی خلیج فارس« و »هوشمندی بی نظیر یمنی ها در اداره جنگ و 
هدف قرار ندادن امارات به منظور واداشتن اماراتی ها به خروج از ائتالف« در 
آینده نه چندان دور به نفع انقالبیون و به ضرر محور شرارت و ائتالف سعودی، 

غربی عبری پایان یابد.
هوش��مندی انقالبیون یمن در اداره جنگ نابرابر تحمیلی، طی چهار سال 
گذشته سبب افزایش قدرت و اقتدار یمنی ها و تضعیف و فروپاشی ائتالف شده 
به  گونه ای که اینک انقالبیون یمن قاطعانه اراده خود را در باره خروج سعودی ها 
از بخش های اشغالی یمن به اش��غالگران تحمیل کرده و اراده برتر خود را از 
حوزه های تاکتیکی به حوزه های اس��تراتژیکی ارتقا داده و حداقل در هشت 

محور بر دشمن تحمیل کرده اند:
۱ - اینک با افزایش توان تولید تسلیحات نظامی و بی نیازی از واردات، خط 
تحریم را پشت سر گذاشته و قادر به تأمین نیازهای خود در باالترین سطح 
ممکن هستند. ۲ - انقالبیون ثابت کرده اند که قدرت و توان پاسخ گویی 
مناسب و متقابل و فوری به تهدیدات را دارند. ۳ - دفاع از سرزمین در برابر 
متجاوزین برای یمنی ها انگیزه بسیار باالیی در رفع تجاوز ایجاد کرده است. 
٤ - عدم حمایت اعراب از یمن نیز نقطه قوت انقالبیون تلقی می شود چون 
در چهار دهه گذشته هر کشوری که از حمایت اعراب برخوردار بوده قطعاً 
شکست خورده است. ۵ - اقتدار روزافزون محور مقاومت، ثبات در سوریه، 
تفوق غیرقابل کتمان جبهه مقاومت فلس��طین، اقتدار مطلق حزب اهلل 
لبنان و... همه و همه س��بب افزایش اقتدار انقالبیون یمن نیز شده است. 
۶ - نگرانی رژیم صهیونیستی از کشیده شدن میدان جنگ به فلسطین 
اش��غالی. ۷ - صداقت رهبران الحوثی در برخورد صادقان��ه با مردم یمن 
موجب محبوبیت آنان و ارتقای انسجام ملی و قدرت نفوذ آنان شده است. 
۸ - هوشمندی و مدیریت مثال زدنی و صبر استراتژیک انقالبیون نیز بر 

اقتدار آنان افزوده است.
در شرایط کنونی سازمان ملل نیز پیروزی قریب الوقوع انقالبیون یمن را باور 
داشته و خود را برای اعاده حیثیت برباد رفته اش آماده می کند. استفاده انقالبیون 
یمن از انواع موشک به ویژه موشک بالستیک برکان۳ و پهپاد های متنوع و نمودار 
شدن آثار شکست قریب الوقوع سعودی ها، سازمان ملل را واداشته تا با قبول 
شکست ائتالف و قرار دادن مجدد نام رژیم س��عودی در فهرست رژیم های 
کودک کش، انفعال خود را در قبال فجایع چهار سال گذشته، تطهیر کرده و با 
مقصر جلوه دادن سعودی ها که دیر یا زود شکست خواهند خورد، برای خود 
اعتبار بخرد. چه اینکه اگر سازمان ملل ذره ای احتمال می داد که ائتالف سعودی 
شکست نمی خورد، حتماً همان سیاستی را در پیش می گرفت که سال هاست 

در قبال رژیم صهیونیستی در پیش گرفته است.

سيدعبداهلل متوليان

رهبر معظم انقالب در پیام به زائران بیت اهلل الحرام:

معامله قرن با همت جبهه مقاومت
 محکوم به شکست است

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام�ی به زائران 
بیت اهلل الحرام، برائت از مس�تکبران و در رأس 
آن امریکا را ب�ه  معنای برائت از مظلوم کش�ی 
و جنگ اف�روزی، محک�وم ک�ردن کانون های 
تروریسم از قبیل داعش و بلک واتر امریکایی، 
نهیب امت اس�المی بر س�ر رژی�م کودک کش 
صهیونیس�ت و پش�تیبانان و کمک کنندگان 
آن و محکومی�ت جنگ افروزی ه�ای امریکا و 
دس�تیارانش در منطقه  حس�اس غرب آسیا و 
شمال آفریقا دانستند و با تأکید بر قرار داشتن 
مسئله فلسطین در رأس همه مسائل سیاسی 
مسلمانان، خاطرنش�ان کردند: ترفند معامله  
قرن که به وس�یله امری�کای ظال�م و همراهان 
خائن آن زمینه سازی می شود، جنایتی در حق 
جامعه  بشری اس�ت. همگان را به حضور فعال 
برای شکست این مکر دش�من فرا می خوانیم 
و به ح�ول و قوه  اله�ی آن را و هم�ه ترفندهای 
دیگر جبهه  اس�تکبار را در برابر همت و ایمان 
جبهه  مقاومت محکوم به شکس�ت می دانیم.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري ، متن پیام رهبر انقالب اس��المی که صبح 
دیروز حجت االسالم والمس��لمین نواب )نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرس��ت حجاج 
ایرانی( آن را در صحرای عرفات قرائت کرد، به این 

شرح است:
  بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

والحم��دهلل رّب العالمین و صلّی اهلل علی رس��وله 
الکریم االمی��ن، محّمد خاتم الّنبّیی��ن، و علی آله 
المطّهرین سّیما بقّیه اهلل فی االرضین، و علی اصحابه 

المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الّدین.
موسم حج در هر س��ال، میعاد رحمت پروردگار 

بر اّمت اسالمی است. فراخوان قرآنِی » َو اَذِّن فِی 
الّناِس بِالَحج« دعوت همگان در طول تاریخ بر سر 
این سفره  رحمت است تا هم دل و جان خداجوی 
و هم نگاه و اندیش��ه  خردورز آن��ان از برکات آن 
بهره مند گردد و هر س��ال درس ها و آموخته های 
حج، به وسیله  جماعاتی از مردم به سراسر جهان 

اسالم برسد.
در حج، اکسیر ذکر و عبودیّت که عنصر اصلی در 
تربیت و پیشرفت و اعتالی فرد و جامعه است، در 
کنار اجتماع و اتّحاد که نماد اّمت واحده است، و 
همراه با حرکت بر گرد مرکز واحد و در مسیری با 
هدف مشترک که رمز تالش و تحّرک اّمت بر پایه  
توحید است و با یکسانی آحاد حج گزار و نبود تمایز 
که نشانه  برداش��تن تبعیض ها و همگانی کردن 
فرصت ها اس��ت، مجموع��ه ای از پایه های اصلی 
جامعه  اسالمی را در نمایی کوچک نشان می دهد. 
هر یک از احرام و طواف و س��عی و وقوف و رمی و 
حرکت و سکون در اعمال حج، یک اشاره  نمادین 
به بخشی از بدنه  تصویری است که اسالم از اجتماع 

مطلوب خود ارائه کرده است.
تبادل دانسته ها و داش��ته ها میان مردم کشورها 
و مناطق دور از ه��م و تعمیم آگاهی ها و تجربه ها 
و خبرگی��ری از وض��ع و حال یکدیگ��ر و زدودن 
بدفهمی ها و نزدیک کردن دل ها و انباشتن توان ها 
برای مقابله با دشمنان مشترک، دستاورد حیاتی 
و بسی بزرگ حج اس��ت که با صدها گردهمایی 

مرسوم و معمول نمی توان آن را به دست آورد.
      برائت از امریکا، برائت از مظلوم کش�ی و 

جنگ افروزی
آیین برائت که به معنی بیزاری از همه بی رحمی ها 
و ستم ها و زشتی ها و فسادهای طواغیت هر زمان و 

ایستادگی در برابر زورگویی و باج گیری مستکبران 
دوران ها است، یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی 
برای ملّت های مظلوم مسلمان است. امروز برائت از 
جبهه  شرک و کفر مستکبران و در رأس آن امریکا، 
به  معنی برائت از مظلوم کشی و جنگ افروزی است؛ 
به  معنی محکوم کردن کانون های تروریسم از قبیل 
داعش و بلک واتر امریکایی است؛ به  معنی نهیب 
اّمت اسالمی بر سر رژیم کودک کش صهیونیست 
و پشتیبانان و کمک کنندگان آن است؛ به  معنی 
محکومّیت جنگ افروزی های امریکا و دستیارانش 
در منطقه  حّساس غرب آسیا و شمال آفریقا است 
که رنج و مرارت ملّت ها را به نهایت رس��انده و هر 
روزه مصیبت های س��نگینی بر آن��ان وارد کرده 
است؛ به معنی بیزاری از نژادپرستی و تبعیض بر 
اساس جغرافیا و نژاد و رنگ پوست است؛ به  معنی 
بیزاری از رفتار استکباری و خباثت آمیز قدرت های 
متجاوز و فتنه انگیز دربرابر رفتار ش��رافتمندانه و 
نجیبانه و عادالنه ای است که اسالم، همه را به آن 

دعوت می کند.
      فلس�طین از مهم تری�ن مس�ائل جهان 

اسالم است
اینه��ا اندکی از ب��رکات حج ابراهیمی اس��ت که 
اسالم ناب، ما را به آن فراخوانده است؛ و این، نماد 
مجّسِم بخش مهمی از آرمان های جامعه  اسالمی 
است که هر سال به وسیله  آحاد مردم مسلمان، به 
کارگردانی حج، نمایشی عظیم و پُرمضمون پدید 
می آورد و با زبانی گویا، همه را به تالش برای ایجاد 

چنین جامعه ای فرا می خواند.
نخبگان جهان اسالم که جمعی از آنان از کشورهای 
مختلف هم اکنون در مراس��م حج حضور دارند، 
وظیفه ای س��نگین و خطیر بر دوش می کشند. 

این درس ها باید به همت و ابتکار آنان به مجموعه  
ملّت ها و افکار عمومی منتقل ش��ود و داد و ستد 
معنوی اندیشه ها و انگیزه ها و تجربه ها و آگاهی ها 

به دست آنها تحّقق یابد.
امروز یکی از مهم ترین مسائل جهان اسالم، مسئله  
فلسطین اس��ت که در رأس همه  مسائل سیاسی 
مس��لمانان با هر مذهب و نژاد و زبان ق��رار دارد. 
بزرگ ترین ظلم قرن های اخیر در فلسطین اتّفاق 
افتاده است. در این ماجرای دردآور، همه چیِز یک 
ملّت -سرزمینش، خانه و مزرعه و دارایی هایش، 
حرمت و هویّتش- مصادره ش��ده است. این ملّت 
به توفیق الهی شکست را نپذیرفته و از پا ننشسته 
و امروز از دیروز پرش��ورتر و شجاعانه تر در میدان 
است؛ ولی نتیجه  کار نیازمند کمک  همه   مسلمانان 

است.
      شکس�ت محتوم معامله قرن با همت و 

ایمان جبهه مقاومت
 ترفند معامله  قرن که به  وس��یله  امریکای ظالم و 
همراهان خائنش زمینه سازی می شود، جنایتی 
در حق جامعه  بش��ری و نه  فقط ملت فلس��طین 
است. ما همگان را به حضور فّعال برای شکست این 
کید و مکر دش��من فرا می خوانیم و به حول و قّوه  
الهی آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه  استکبار 
را در برابر هّمت و ایمان جبهه  مقاومت، محکوم به 

شکست می دانیم.
ا َفالَّذیَن َکَفروا ُهُم  قال اهلل العزیز: اَم یُریدوَن َکی��دً
الَمکیدون. صدق اهلل العلّی العظیم. توفیق و رحمت 
و عافیت و قبولی طاعات را برای همه  حجاج محترم 

از خداوند مسئلت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای   ۱۴مردادماه۱۳۹۸    

 مصادف با ۳ذی الحّجه۱۴۴۰

     فارس: حسین امیرعبداللهیان، دستیار ارشد رئیس مجلس شورای 
اسالمی در امور بین الملل در صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوشت: 
ایران مهم ترین نقش را در تأمین امنیت تنگه هرمز دارد. نتیجه هرگونه 
ائتالف نظامی امریکا در تنگه هرمز، تکرار داس��تان تلخ اشغال عراق و 
افغانستان و تشدید ناامنی در منطقه خواهد شد. اسرائیل غاصب پای 
خود را به تنگه هرمز بکشاند، در آتش خشم منطقه سوخته و دودش از 

تل آویو بلند خواهد شد.
     مهر: نماز عید سعید قربان، روز دوشنبه در مصالی تهران و توسط 
حجت االس��الم ابوترابی فرد اقامه خواهد ش��د. س��ازمان اتوبوسرانی 
از س��اعت ۶ صبح از مس��اجد و میادین اصلی ش��هر، اقدام به انتقال 

نمازگزاران می کند و درهای مصلی از ساعت ۶:۳۰ صبح باز می شود.
     ایرنا: حجت االسالم س��یدمحمود علوی، وزیر اطالعات و معاونان 
این وزارتخانه روز گذشته در وزارت امور خارجه حاضر شدند و ضمن 
محکومیت تحریم رئیس دستگاه دیپلماسی از زحمات وزیر امور خارجه 

قدردانی کردند.

ژه
وی

 انتقادپذیريبهسبكخبرگزاريدولتي 
انتقاد احمد زیدآبادي از نحوه کار خبرگزاري دولتي ایرنا باعث 
شد خبر مربوط به نشستي که زیدآبادي همراه حسین مرعشي و 
عباس عبدي در آن حضور داشت، بدون سخنان زیدآبادي در این 
خبرگزاري منتشر شود! روز چهارشنبه هفته گذشته نشستي 
با عنوان »اصالحات؛ امکان یا امتناع« در دفتر حزب کارگزاران 
سازندگي برگزار شد که حسین مرعشي، عباس عبدي و احمد 
زیدآبادي در آن صحبت کردند. در آغاز نشست و قبل از آنکه 
برنامه به صورت رسمي آغاز شود، وقتي خبرنگار خبرگزاري ایرنا، 
ارگان رسمي دولت سؤالی از زیدآبادي پرسید، او قبل از آنکه 
پاسخ سؤال را بدهد، به بیان انتقاد از نحوه فعالیت این خبرگزاري 
پرداخت و گفت با وجود آنکه ایرنا خبرگزاري رسمي جمهوري 
اسالمي است، اما از سایر خبرگزاري ها و سایت ها به شدت عقب 
است. همین انتقاد زیدآبادي کافي بود تا در خروجي ایرنا از این 
نشست، نامي از احمد زیدآبادي برده نشود و متن خبر ایرنا از آن 

نشست، صرفاً شامل سخنان عبدي و مرعشي باشد!
چندي قبل وزیر اطالعات، س��ید محمود علوي هم انتقاداتي 
را متوجه خبرگزاري ایرن��ا کرد و گفت که م��ن از صحبت با 
خبرگزاري ایرنا می ترسم، چون هر زماني مطلب رو یک طوري 
دیگر منعکس کرده اس��ت. او به خبر »مذاک��ره با امریکا« که 
چندي قبل از سوي خبرگزاري ایرنا منتشر شد و بالفاصله وزارت 
اطالعات آن را تکذیب کرد اشاره کرد. خبري که در آن ایرنا به 

نقل از محمود علوي گفته بود که اگر رهبري اجازه را صادر کند 
مذاکره میان ایران و امریکا انجام خواهد شد. وزیر اطالعات در 
ادامه انتقاد از ایرنا تأکید کرد که در قائم شهر صحبت کردم و 
مطالب بنده را ۱۸۰ درجه اشتباه منعکس کرده بود. چند بار 
دیگر هم این طوري به سرمان آوردند. از قول من نوشتند اگر 
مقام رهبري اجازه دهد با امریکا مذاکره مي کنیم، در حالي که 

من اصالً چنین چیزي نگفته ام. 


  افشاگريهستهايآیتاهللیزدي
آیت اهلل محمد یزدي، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و 
عضو شوراي نگهبان به تازگي در دیدار با دادستان هاي کشور، 
طي سخناني گفته »اخیراً طرحي که مورد تصویب مجلس قرار 
گرفته بود به شوراي نگهبان آورده شد. این طرح عبارت است 
از آنکه دولت هاي استکباري بتوانند پسماندهاي انرژي اتمي 
خود را در کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این پسماندها را 
در کشورهاي عقب مانده دفن مي کند و همه مي دانیم که اشعه  
این نوع پسماندها براي افراد کشور ضرر خواهد داشت... مجلس 
تصویب کرده بود که طبق توافقنامه صورت گرفته، پسماندهاي 
سوخت اتمي مي تواند در کشور دفن شود، اما بنده اعالم کردم 
که این مورد خالف شرع، خالف قانون و خالف مصلحت است و 

سایران نیز این را پذیرفتند. «
اش��اره آیت اهلل یزدي به تصویب کنوانسیون مشترک ایمني 

و مدیریت پسماند پرتوزا است که چند هفته قبل به تصویب 
مجلس دهم رسید و دولت هم نسبت به آن نظر موافق داشت. 
بهروز کمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي در روز تصویب 
این طرح، درباره آن به نمایندگان مجلس گفت: »این کنوانسیون 
هیچ نگراني براي ما ایجاد نمي کند؛ حدود دو س��ال به صورت 
مستمر حداقل ۱۶۰۰ س��اعت کار کارشناس��ي با مشارکت 
بخش هاي مختلف اعم از ریاست جمهوري، وزارت امور خارجه، 
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي و در کمیسیون 
امنیت و سیاست خارجي مجلس شوراي اسالمي درباره این 
الیحه صورت گرفته است. حق شرط در این کنوانسیون براي ما 
محفوظ است و تصویب این کنوانسیون با رأي باال، پیامي قوي 
براي کشورهایي است که جمهوري اسالمي ایران را متهم به 

سالح هسته اي مي کنند. «
بحث درباره پسماندهاي هسته اي همواره در جهان به طور جدي 
وجود داشته و همانطور که آیت اهلل یزدي گفته کشورهایي مثل 
روس��یه و امریکا هرگز این پس��ماندها را در داخل خاک خود 
نگهداري نمي کنند. پیش از این گزارشي توسط مقامات کشور 
عراق منتشر شد که نشان مي داد امریکا از برخي مناطق کشور 
عراق براي امحاي ضایعات هسته اي خود استفاده مي کند. در این 
ماجرا هم همچون برخي دیگر از توافقات دو جانبه دولت روحاني، 
اگر شوراي نگهبان حضور نداشت، معلوم نبود چه آسیب هایي 

به ملت ایران مي رسید. 

حج،  خاستگاه  
حل مسائل امت اسالمی

 ادامه از صفحه یک 
۳- اگر مسلمانان در این تعامالت ضمن حج از شیوه های پیچیده و خباثت آلود 
سلطه گران بین المللی در ضربه زدن به منافع مستضعفان و به تاراج بردن ثروت 
و دارایی ملت ها مطلع شوند، بی شک به جای صرف کردن قوت در منازعات 
داخلی بیهوده، توان خود را در مبارزه بی امان با نظام س��لطه به کار می برند. 
عالوه بر آن تجهیز همگان برای مقابله با دشمن در میدان های گوناگون جنگ 
نرم و سخت؛ ایستادگی در برابر زیاده طلبی مستکبران و شکست دادن آنها 
در میادین گوناگون منازعه مستلزم تجهیز تمام عیار نخبگان و آحاد جوامع 
اسالمی است تا همه ظرفیت های این امت به میدان عمل و آوردگاه مجاهدت 
آید. از این روست که حضرت آیت اهلل خامنه ای تصریح می نمایند: »نخبگان 
جهان اسالم که جمعی از آنان از کشورهای مختلف هم اکنون در مراسم حج 
حضور دارند، وظیفه ای سنگین و خطیر بر دوش 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.«
٤- در عین حال موضوعی که نمی ت��وان آن را در این تجمع میلیونی امت 
اسالمی نادیده گرفت، مس��ئله اول جهان اس��الم یعنی دفاع از فلسطین و 
همکاری و همراهی بی چندوچون با ملتی است که ۷۰ سال است برای کشور 
غصب شده خود مبارزه می کند. در این ۷۰ سال اشغال سرزمین مقدس و قبله 
اول مسلمین، قساوت، سبعیت بی حدومرز صهیونیست ها بر همگان اثبات شده 
و با تأسف برخی سران مرتجع عربی به دنبال عادی سازی و تجدید روابط با رژیم 
اشغالگر قدس هستند  بدون شک فرصت عظیم حج را برای شکست سناریوی 

ننگین »معامله قرن« نباید از دست داد.

سرلشکر باقری 
در تماس تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان:

تحوالت کشمیر برای ایران و کشورهای 
اسالمی نگران کننده است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اس�المی عصر دیروز در تماس تلفنی با 
ارتشبد قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش 
پاکستان ضمن تبریک عید سعید قربان، 
نگرانی جمهوری اس�المی و کشورهای 
مس�لمان از وقای�ع اخی�ر کش�میر را 
ابراز داش�ت و تأکید ک�رد رویکردهای 

نظامی در این منطقه از سوی طرفین بر پیچیدگی اوضاع می افزاید.
به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعي س��تادکل نیروهاي مسلح، 
سرلشکر باقری در این تماس تلفنی ضمن بررسی آخرین وضعیت امنیت 
مرزهای مشترک، روابط نظامی امنیتی فیما بین جمهوری اسالمی ایران 
و کشور جمهوری اسالمی پاکستان، تحوالت منطقه و به خصوص اوضاع 
منطقه کشمیر را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وي با تأکید بر ضرورت 
حفظ آرامش در مدیریت حوادث و وقایع کشمیر تأکید کرد انتظار می رود 
طرفین از هرگونه تصمیم عجوالنه در مورد سرنوشت این منطقه و بدون 

توجه به خواست مردم خودداری نمایند.
 سرلشکر باقری در ادامه افزود: امیدواریم با تالش های سیاسی، حقوق واقعی 
مردم مسلمان منطقه تأمین گردد و  از جریحه دار شدن احساسات ملت های 
مسلمان پرهیز گردد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن ابراز تأسف 
از شرایط سیاسی و امنیتی کش��ور افغانستان، شرایط فعلی حاکم بر این 
کشور را ناشی از مداخله بیگانگان و به ویژه قدرت های غربی و فرامنطقه ای 
دانستند و افزودند وضعیت فعلی موجب سوءاستفاده هرچه بیشتر گروه های 
تروریستی در افغانستان شده است؛ از این رو همسایگان این کشور باید به 
سهم خود و با تماس نزدیک با دولت افغانستان به بازگشت  استقرار آرامش 
و امنیت به منطقه کمک نمایند. فرمانده ارتش پاکستان نیز ضمن تشکر 
از توجه جمهوری اسالمی ایران به وضعیت مسلمانان، در خصوص امنیت 
مرزهای مشترک اظهار داشت: ما تالش خواهیم کرد که مرزهای دو کشور 
مرزهای صلح و دوستی و آرامش برای مردم دو کشور باشد و در این راستا از 

هیچ گونه تالشی کوتاهی نخواهیم کرد.

سردار فدوی: دشمنان
 تحمل اقتدار  انقالب اسالمی را ندارند

اس�ت  مش�خص  دش�منان  رفتاره�ای  و  اقدام�ات  از 
ندارن�د. را  انق�الب  اقت�دار  براب�ر  در  تحم�ل  ت�اب  ک�ه 

به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل 
سپاه در آیین دومین سالگرد شهادت شهید محسن حججی و بزرگداشت 
یاد و خاطره ۸۳ شهید دفاع مقدس مسجد امام زمان)عج( اصفهان پیرامون 
ارزش واالی شهادت اظهار داشت: به ظاهر ما برای بزرگداشت یاد و خاطره 
شهدایمان مراسمی برگزار می کنیم اما واقعیت امر این است که شهدا ما را زنده 
نگه داشته اند، چراکه اگر تمام مردم ایران دور هم جمع شوند هم نمی توانند 
به ارزش شهید ذره ای اضافه کنند اما یک شهید می تواند به همه مردم خیر 
برساند. ش��هدا زنده اند و روزی خاص از خداوند دریافت می کنند. در دفاع 
مقدس همه مردم تا پای جان در میدان مبارزه ایستادند و ۲۰۰ هزار شهید 
را تقدیم انقالب اسالمی کردند تا پشتوانه عظیمی برای حفظ این انقالب به 
وجود آید. وی با بیان اینکه مردم اصفهان همواره میزبانان خوبی برای شهیدان 
از ابتدای دفاع مقدس تا کنون بوده اند، اضافه کرد: پس از انجام عملیات محرم، 
مردم شهیدپرور اصفهان با شکوه هرچه تمام تر پیکر ۳۶۰ تن از شهیدان این 
عملیات را تشییع کردند. این شکوه پس از گذشت سالیان زیاد همچنان باقی 
مانده و از بین نرفته است. مردم اصفهان در تشییع پیکر بی سر شهید محسن 
حججی چنان عظمت و شکوهی ایجاد کردند که نشان می دهد نه تنها از میزان 

شهیدپروری آنان کم نشده، بلکه روز به روز نیز در حال افزایش است.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: شهید حججی یک نمونه از هزاران 
افرادی است که نه تنها در زمان انقالب بوده اند، بلکه حتی در زمان حیات 
امام خمینی)ره( هم به دنیا نیامده بودند، اما مسیری را که شیفتگان انقالب 
از ٤۰ س��ال پیش تا کنون آغاز کرده اند، محکم تر و با اقتدار کامل تر طی 
می کنند. این شیفتگی به حدی است که  در زمان جنگ سوریه، تعداد بسیار 
زیاد و فراتر از حد تصور داوطلبان را داشتیم  که از برکت های مهم انقالب 
عظیم الشأن اسالمی است. وی در ارتباط با دستاوردهای ٤۰ ساله انقالب 
اسالمی تصریح کرد: به رغم شیطنت های دشمنان، با استقامت و پایداری 
مردم مسلمان ایران، انقالب اسالمی با افتخار و اقتدار ٤۰ سالگی خود را 
جشن گرفت. عظمت هر ملت و حکومت به دست خداست و برای رسیدن 
به این عظمت ش��روطی را معین کرده که ما در طول این ٤۰ سال تمام و 
کمال به این شروط توجه کرده ایم و خداوند وعده حقیقی خود را که رسیدن 

به این عظمت است به ما اعطا کرده است.
سردار فدوی ادامه داد: مطابق س��خنان مقام معظم رهبری، ما مکلف به 
انجام تکلیف هستیم و مکلف به نتیجه نیستیم، چراکه نتیجه را خداوند رقم 
می زند. تاریخ اسالم و تاریخ معاصر نشان داده هرگاه مسلمانان به شروط 
خداوند عمل کرده اند پیروزی برای آنان حاصل شده است. یقینا اگر به این 
ش��روط عمل نمی کردیم چنین پیروزی هایی در برابر دشمنان به دست 
نمی آمد، آن هم پیروزی هایی که احدی تص��ور آن را نمی کرد. وی افزود: 
امروزه برای همه جهانیان و به خصوص دشمنان ما روشن شد که اقتدار 
انقالب ما مثال زدنی است و نمی توانند در مقابل این انقالب بایستند. با اینکه 
به دلیل خوی استکباری آنها قادر به بیان چنین ضعفی نیستند اما از اقدامات 
و رفتارهای آنها مشخص است که تاب تحمل در برابر اقتدار انقالب را  ندارند. 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: با اینکه به تمام 
شروط خداوند برای رسیدن به عظمت ابدی توجه کرده ایم، اما در موضع 
عمل به طور کامل به آن واقف نبوده ایم. امید است با گذشت ٤۰ سال از عمر 
انقالب اسالمی و رشد آن و دستیابی به پشتوانه های استوار، خداوند این 
توفیق را بدهد تا جامه عمل به تمامی این شروط بپوشانیم تا دشمنان ما به 
انزوای کامل برسند. وی با بیان اینکه بسیاری از عظمت های انقالب از چشم 
مردم پوشیده مانده است، افزود: امروزه حتی دشمنان به عظمت بی انتهای 
انقالب اسالمی اعتراف کرده اند. در دنیا کشوری یافت نمی شود که در برابر 
دشمنان بزرگ خود بتواند برنامه ای تنظیم کرده و به آن عمل کند اما به 
برکت این انقالب، هر موقع چنین برنامه هایی پیاده شد، با سرعت و اقتدار 

پیش رفت و دشمنان را به انزوا کشاند.
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      خبر

در ص�ورت ادام�ه رون�د کنون�ی و ع�دم تعهد 
اروپایی ه�ا، ای�ران گام س�وم کاه�ش تعهدات 
برج�ام را در چارچ�وب توس�عه بهره ب�رداری 
از س�انتریفیوژهای پیش�رفته برخواهد داشت.

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در گفت وگ��و با خبرگزاری 
خانه ملت، با اش��اره به گام سوم کاهش تعهدات 
برجام، گف��ت: در صورتی ک��ه طرف های مقابل 
برج��ام به تعه��دات خ��ود بازنگردند،جمهوری 
اس��المی ایران گام س��وم کاهش تعهدات را بر 

خواهد داش��ت. طبق پیش بینی ها اروپایی های 
طرف برج��ام اق��دام عمل��ی در جه��ت تحقق 
تعهدات نمی کنند و در این صورت ما گام سوم را 
برخواهیم داشت.  نماینده مردم ورامین و پیشوا 
در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: گام سوم 
کاهش تعهدات برجام ناظر بر توسعه بهره برداری 
از س��انتریفیوژهای پیش��رفته، افزایش درصد 
غنی سازی، فعال سازی آب س��نگین و تغییر در 
نگهداری و ذخایر آب س��نگین خواهد بود. وی 
افزود: گام س��وم همان تعهداتی است که ما در 

برجام پذیرفتیم در مقابل رفع تحریم ها رعایت 
کنیم، با توجه به ش��رایط گام س��وم در دستور 
جمهوری اسالمی اس��ت و اگر این شرایط ادامه 
پیدا کند گام سوم را محکم تر برخواهیم داشت. 

نقوی حس��ینی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران هیچ نوع تخطی از ش��رایط برجام و توافق 
هس��ته ای نداش��ته اس��ت، گفت: ما کام��اًل در 
چارچوب برجام و مطابق مفاد آن قدم برداشتیم، 
همچنین مطابق موازی��ن بین المللی و موازین 
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی تصمیم گرفتیم 

و آنه��ا را اجرا کردی��م بنابراین ش��رایط ایران با 
گام سوم نباید به ش��رایط قبل از امضای توافق 
هسته ای بازگردد. سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: امریکا بعد از خروج از توافق هسته ای 
هر نوع تحریمی را علیه ایران اعمال کرده است، 
تحریم های ظالمانه و بی س��ابقه همچون تحریم 
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی را اجرا کرده است 
بنابراین به نظر نمی رس��د با برداشتن گام سوم 

کاهش تعهدات تصمیمی جدید بگیرند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خبر داد

توسعه بهره برداری  از سانتریفیوژهای پیشرفته در گام سوم


