
امریکا از 9 سازمان و توافق بین المللی خارج شده 
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معامله قرن یا جنایت علیه بشریت

ارتش سوریه به 3 کیلومتری »خان شیخون « رسید 

پیام رهبر انقالب به گروه های جهادی بسیج:

شعار خدمت  برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید  یکی از مهم  ترین فرازهای پیام 
رسولسنائیراد
یادداشت

مقام معظم رهبری به زائران 
بیت اهلل الح��رام مرب��وط به 
فلسطین بود که با تأکید بر قرار داشتن فلسطین در رأس همه 
مسائل سیاسی مسلمانان، خاطرنشان کردند: »ترفند معامله 
قرن که به وس��یله امریکای ظال��م و همراه��ان خائن آن 
زمینه سازی می شود، جنایتی در حق جامعه بشری است. 
همگان را به حضور فعال برای شکست این فکر دشمن فرا 
می خوانیم و به حول و قوه الهی آن را و همه ترفندهای دیگر 
جبهه استکبار را در برابر همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم 

به شکست می دانم.«
گرچه ماهیت نژادپرستانه و تبعیض گرایانه رژیم اشغالگر 
قدس و صهیونیسم خود مولد جنایات فراوانی بوده که ابعاد 
ضدبشری داشته و در فجایعی چون کشتار های دسته جمعی 
علیه روستا  ها و اردوگاه های فلسطینی و همچنین حمله به 
مراکز غیرنظامی در لبنان و غزه سابقه سیاهی دارد، اما چرایی 
نامیده شدن معامله قرن به جنایت علیه بشریت، جای بررسی 

و تبیین دارد که در ذیل به ابعادی از آن اشاره می شود:
1- در معامله قرن با اصرار بر تقویت و توسعه رژیم جنایتکار 
صهیونیستی و استحکام اشغالگری بر سرزمین های فلسطین، 

درواقع هویت یک ملت و سرزمین و کشورش نفی گردیده 
و نادیده گرفته شده و در واقع به غاصبان جنایتکار که این 
سرزمین   ها را با ترور و جنایت به اشغال درآورده اند، پاداش 

داده شده است. 
2- در معامله قرن فرصت بازگش��ت آوارگان به سرزمین  و 
خانه های شان سلب و خانه و کاشانه و باغات و زمین های آنان 
به صورت رسمی مصادره و اشغال آن از سوی صهیونیست   ها 
نیز به رسمیت شناخته شده است. به عبارت دیگر معامله قرن 
تداوم بخش آوارگی ملت مظلوم فلسطین به حساب می آید. 
3- مقدمه معامله قرن به رسمیت  شناختن اشغال بلندی های 
جوالن و پایتخت��ی قدس برای رژیم اش��غالگر و جنایتکار 
صهیونیس��تی و درواقع رس��میت دادن به توسعه طلبی و 
یکجانبه گرایی صهیونیست   ها با حمایت امریکای جنایتکار 
بوده که به معن��ای بی اعتنایی به عواط��ف دینی و میهنی 
مسلمانان و تشویق صهیونیس��ت های جنایتکار به تداوم 
سیاس��ت های تروریس��تی، جنگ طلبان��ه و اش��غالگرانه 

می باشد. 
4- تالش برای تأمین س��رزمین های جدید از کشورهای 
اردن و مصر برای کاربرد در معامله قرن، تداوم اش��غالگری 
سرزمین های کشورهای اس��المی و تقویت رژیم اشغالگر 

صهیونیستی به حساب آمده و پاداش به صهیونیست های 
توسعه طلب، غاصب و متجاوز و تقویت روحیه نژادپرستی 

و آپارتاید است. 
مغایرت معامله قرن با منافع، عزت و عواطف جهان اسالم و 
مردم مظلوم فلسطین، نه تنها زمینه ساز شکست آن است، 
بلکه س��ند گویای معیار  ها و رفتاره��ای دوگانه طراحان و 
حامیان خائن آن نیز محسوب می شود. از جمله پیامدهای 
آن جنایت آشکار علیه بشریت می باشد که رسوایی امریکا و 

حامیان و همراهان آن را شفاف تر و گویاتر می سازد. 
رویه دیگر این رسوایی را باید بازگشت مجدد فلسطین به 
صدر مسائل جهان اسالم و پمپاژ نفرت به مسلمانان و تمامی 
وجدان های زنده بشری از طراحان معامله قرن و حامیان آن 
دانست که به شکست این ترفند کمک حتمی خواهد کرد. 

ظالمانه بودن ماهیت معامله قرن پیامدهای خطرناک آن 
و تداوم بخشی به جنایات ضدبش��ری صهیونیست  تا بدان 
پایه است که به جز س��ران خائن چند کشور معدود عربی، 
با مخالفت قاطع تمام جهان اس��الم و محکومیت از سوی 
تمامی گروه های فلسطینی مواجه شده و برگزاری نشست 
بحرین حاصلی جز خفت و انزوای طراح��ان و حامیان آن 

نداشته است. 

بسیج روز گذشته رئیس سازمان 
بس�یج مس�تضعفین در 
س�فر به مازن�دران 51۶ پ�روژه اقتص�اد مقاومتی و 
محرومیت زدایی بسیج را در شهرستان های این استان 
همزم�ان و به صورت ویدئ�و کنفرانس افتت�اح کرد. 
 آیی��ن افتت��اح ۵1۶ پ��روژه اقتص��اد مقاومت��ی و 
محرومیت زدایی بس��یج در مازندران با حضور س��ردار 
غالمرضا س��لیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین؛ 
س��ردار بابای��ی، فرمان��ده س��پاه مازن��دران و احم��د 
حس��ین زادگان، اس��تاندار مازندران و مسئوالن بسیج 
سازندگی به صورت ویدئو کنفرانس با مسئوالن سازندگی 

شهرستان های استان مازندران برگزار شد. 
این پروژه  ها شامل 3۶۶ طرح مشاغل خرد خانگی، 11۰ 

پروژه بازس��ازی خانه های محرومان و مددجویان تحت 
کمیته امداد و 4۰ طرح عمرانی و راهس��ازی بود که در 
طول یک ماه و به همت بسیج سازندگی استان مازندران 
تکمیل  شد و با رمز مبارک  »یا علی بن ابیطالب« از سوی 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین به بهره برداری رسید. 
در این مراسم سردار س��لیمانی با اشاره به خدمتگزاری 
و انجام تکلیف انقالبی گف��ت: توجه به مناطق محروم و 

کم برخوردار ، در کانون توجه نظام اسالمی قرار دارد. 
سردار غالمرضا س��لیمانی ضمن قدردانی از مسئوالن 
استان و شهرس��تان های مازندران، خاطر نشان کرد: در 
ماهی که به ماه امامت و والیت موال نامگذاری شده، این 
فتخار را دارم که در افتتاح این پروژه  ها حضور پیدا کنم. 
همچنین احمد حسین زادگان، استاندار مازندران ضمن 

قدردانی از جهادگران بس��یجی گفت: زحمات بسیج و 
س��پاه باعث افزایش مقبولیت نظام می شود و سیل در 
مازندران باعث اتحاد بین دس��تگاه های دولتی، بسیج و 
سپاه شد و حضور بسیجیان جهادگر در کنار دولت نقش 

مؤثری را در بازسازی مناطق سیل زده داشته است. 
وی افزود: مدیریت جهادگران بسیجی در اجرای پروژه  ها 
می تواند الگوی مناسبی برای دستگاه های دولتی باشد تا 
با دور زدن پیچ و خم های زائد اداری کار را در سریع   ترین 

زمان انجام دهند. 
این مسئول تأکید کرد: بعد از سیل پروژه  هایی را که نیاز 
به بازسازی سریع با کیفیت مناسب داشت، به سپاه استان 
می سپردم، چون با استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی 

کار به بهترین نحو انجام می شود. 

بینالملل ارتش س�وریه در جریان 
ادامه عملیات خود در غرب 
ش�هر راهبردی خان ش�یخون، با آزادی تع�دادی از 
شهرک ها، خود را به سه کیلومتری خان شیخون رساند. 
نیروهای ارتش سوریه روز چهار       شنبه در محور »الهبیط-
خان شیخون « در استان ادلب در شمال غرب این کشور، 
به عملیات خود علیه گروه های تروریستی ادامه دادند. 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد که نیروهای 
س��وری موفق ش��دند ش��هرک های »خربه مرشد« و 
»المنطار « و م��زارع المنطار را در جریان ش��دید       ترین 
عملیات ط��ی هفته ه��ای گذش��ته، باز پ��س بگیرند. 
منابع خبری روز چهار       ش��نبه اعالم کردند که نیروهای 
سوری پس از تس��لط بر ارتفاعات عاس، خود را به سه 

کیلومتری ورودی غربی خان ش��یخون رسانده اند. یک 
منبع در ارتش سوریه تأکید کرد که در جریان عملیات 
شبانه ارتش سوریه علیه مواضع تروریست       ها در محور 
الهبیط- خان شیخون، جنگنده های سوری و روس نیز 
به ش��دت مواضع آنان را بمب��اران کردن��د. در جریان 
عملیات های هوایی و زمینی نیروهای س��وری و روس، 
مواضع تروریست       ها منهدم و مس��یرهای امدادرسانی 
 آنان قطع ش��د و ارتش س��وریه خ��ود را ب��ه نزدیکی 

خان شیخون رساند. 
همزمان با پیشروی ارتش سوریه، تروریست       ها در محور 
شهرک »القصابیه « در جنوب ادلب، به مواضع نیروهای 
س��وری حمله کردند. تروریس��ت       ها با این حمله قصد 
داشتند، عملیات ارتش س��وریه در محور خان شیخون 

را تحت الش��عاع قرار دهند، که این حمله نیز ناکام ماند. 
در حال حاضر ارتش سوریه در حال تأمین امنیت کامل 
منطقه ای است که روز چهار       شنبه آزاد کرده است تا بتواند 
دامنه تسلط خود به سمت مزارع اطراف محور الهبیط- 
خان شیخون را گس��ترش دهد. خان شیخون با توجه به 
اینکه مشرف بر مسیرهای اصلی و حیاتی است، اهمیت 
زیادی دارد. این مسیر       ها باعث ش��ده که خان شیخون، 
حلقه وصل بین ریف های شرقی، غربی و شمالی بر ادلب 
باشد. به گزارش اسپوتنیک، تسلط بر خان شیخون، گام 
نخست برای بازگشایی مسیر حلب با دمشق است. اما از 
نظر نظامی، آزادسازی خان ش��یخون، باعث خواهد شد 
که ارتش سوریه به راحتی بتواند به سمت شمال یعنی 

»کفرسجنه« و »معره النعمان « پیشروی کند. 

با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
۵۱۶ پروژه اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی بسیج مازندران افتتاح شد

توزیع ۵۰۰ هزار بسته  نوشت افزار بین دانش آموزان مناطق محروم

سیاسی حضرت آی�ت اهلل خامنه ای با 
بیان اینکه شعار »خدمت رسانی 
برای تحقق عدالت و پیشرفت« را همگانی کنید، تأکید 
کردند: کار جهادی، به معنی کار برخاسته از ایمان است. 
به گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر، در پی دی��دار جمعی از 
اعضای گروه های جهادی جوان با رهبر انقالب در تاریخ 
1۰مردادماه ۹۸، حضرت آیت اهلل خامنه ای فردای آن روز 
در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۹ نکته را به این 

جوانان توصیه کردند. 
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسمه تعالی
جوانان عزیز گروه های جهادی و بسیج سازندگی!

افزون بر چند کلمه ای که دیشب حضوراً گفته شد:
 اوالً: کارتان با ارزش است؛ سپاس امثال من حق آن را ادا 
نمی کند؛ سپاس خدا نصیب تان باد، شکراهلل مساعیکم. 

 ثانیاً: کار جه��ادی، به معنی کار برخاس��ته از ایمان و به 
کارگیرنده هر چه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان است؛ 
و این دو هیچ یک، نقطه پایان ن��دارد؛ پس کار جهادی 
امروز ش��ما می تواند دهها و صد  ها برابر، کیفیت و ارتقا و 

گسترش یابد. 
 ثالثاً: ارتقای فکری و عملی جهادگران -که گزارش آن را 
دادید- آنها را از خدمت رسانی های ابتدایی و یَدی، غافل و 
دور نکند. تعمیر دیوار و بام و خانه آن پیرزن روستایی، به 

شما و کارهای بزرگ تان برکت و نورانیت می بخشد. 
رابعاً: شعار »خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت« 
را همگانی کنید. منظومه معرفتی اسالم در این باره را که 
مشتمل بر صد  ها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در بِر و 
تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال 

اینها است، در برابر میلیون   ها جوان کشور بگذارید. 
خامس��اً: جهاِد خدمت رسانی پیش از س��ود رساندن به 
گیرنده خدمت، به خود خدمت رسان سود می رساند. دل 
کندن از بهره های شخصی برای بهره رساندن به دیگران، 
دل را روش��نی و ذهن و اندیش��ه را ارتق��ا و اراده را قوت 

می بخش��د و فراتر از همه، رضای الهی را جلب می کند. 
این را با قول و عمل خود به کسانی که هنوز قدم در وادی 

خدمت رسانی نگذاشته اند، نشان دهید. 
سادساً: در محیط خدمت رس��انی با اخالق نیکو و عمل 
مؤمنانه، اجتناب از محرمات، تقید به مستحبات، فضای 

پیرامون خود را آکنده از عطر ایمان و عمل صالح کنید. 
س��ابعاً: حتماً خود مردم منطقه خدمت رسانی، به ویژه 
جوانان را در کار خدمت رس��انی ش��ریک کنید؛ این نیز 

خدمتی بزرگ به آنها است. 
 ثامناً: به ارتباط گروه های جهادی با یکدیگر و ارتباط آنها 
با دستگاه های قادر بر پشتیبانی بپردازید؛ بی آنکه دچار 

ارتباط های اداری مرسوم و دست وپاگیر شوید. 
 تاسعاً: کارهای خود، پیش��رفت های خود، موفقیت های 
خود، توانایی های روزافزون خود را به شکل هنرمندانه به 
اطالع همگان برسانید. نشان دهید که جهاِد موفق شما که 
فقط بر گوشه ای از ظرفیت های انسانی کشور متکی است، 
چقدر زیبا و شوق انگیز است. صلوات و سالم خدا بر روح 

مطهر حضرت امام ابی جعفرالجواد )سالم اهلل علیه(. 
جمعه 3۰ ذی قعده 11 مرداد 13۹۸ سیدعلی خامنه ای

  باید مشارکت عمومی را جایگزین دیوان ساالری 
کنیم

س��ردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی، در تجمع بزرگ جهادگران 
بسیجی که بعداز ظهر دیروز در آستان حرم عبدالعظیم 
حسنی برگزار شد، با اشاره به الگو گیری جوانان جهادگر 
از اهل بیت علیه السالم گفت: جوان فقیر و محرومی که 
وقتش را صرف سایر محرومان می کند چه چیزی عزم او 
را جزم می کند تا روزهای تفریح و تعطیالت خود را برای 

خدمت صرف کند؟
وی افزود: اینها منشأ یی جز والیت ندارد؛ این الگوی امام 
علی)ع( است که خود گرسنه است اما به فکر فقرا است این 
رویه حضرت زهرا)س( و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 
و تمام خاندان اهل بیت اس��ت. این الگو جوانان را پای کار 

می آورد و امروز آنچه که رهبر برای همگانی ش��دن جهاد 
سازندگی می خواهند کار س��ختی نداریم اما ساز و کار  ها 

آماده نیست . 
س��ردار نقدی تصریح کرد: این انگیزه  ه��ا از زمان دفاع 
مقدس تاکنون وجود دارد اما ظرف آن وجود ندارد. باید 
دستگاه  های اداری زبان جهاد را درک و از آن بهره برداری 
کنند. هر کجا گروه های جهادی برای خدمت وارد عرصه 
کمک به مردم در سیل و زلزله و مانند آن  شدند، مشکالت 
حل شد.  بر همین اس��اس باید در دیوان ساالری اداری 
کشور الگوی مش��ارکت عمومی را در حل مسائل دخیل 
کنیم و الزمه آن این است که س��اختارهای دولتی قدر 
الگوی جهادی را بدانند. لذا ب��ا وجود انگیزه های جوانان 
امیدوارم فرمان رهبری تبدیل به برنامه ش��ود تا با همت 

جوانان خدمات ارزنده ای به ملت عرضه شود. 
 همچنین جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
تجمع بزرگ جهادگران بسیجی با اشاره به لزوم مقابله با 
فساد و محرومیت زدایی گفت: شما بسیجیان برای لبیک 
به فرمان ام��ام و رهبر و حضور در عرصه س��ازندگی برای 
خشکاندن ریشه فقر وارد عرصه میدان شده اید.  به گزارش 
خبرگزاری بسیج، سردار سپهر با اش��اره به لزوم مقابله با 
فساد و محرومیت زدایی گفت: حضور و گردهمایی بزرگ 
بسیجیان جهادگر را خیر مقدم عرض می کنم، کسانی که 
در عرصه مبارزه با فساد و فقر پیشگام هستند. وی با اشاره به 
فلسفه وجودی جهادگران در راستای مبارزه با فقر و فساد 
در کشور تصریح کرد: شما بسیجیان برای لبیک به فرمان 
امام و رهبر و حضور در عرصه س��ازندگی برای خشکاندن 
ریشه فقر وارد عرصه میدان شده اید و به دشمنان بفهمانید 
که می توانید و آبادانی و توسعه را در منطقه کشور محقق و 

مانند دوران دفاع مقدس پیشگام باشید. 
سردار سپهر با اشاره به حضور سازمان بسیج در عرصه های 
خدمت رس��انی به مردم گفت: بس��یج مس��تضعفین به 
عنوان نهاد مردمی با حمای��ت از گروه های جهادی وارد 
عرصه شده است تا پیام رهبری را در زمینه جهادگری و 

ایران روز گذش�ته و در هفتمی�ن 
نمایشگاه نوشت افزار ایرانی، 
پویش ملی » مشق احسان « با هدف اهدای نوشت افزار به 
دانش آم�وزان ک�م برخ�وردار رس�مًا افتت�اح ش�د. 
رئیس س��تاد اجرایی فرم��ان امام)ره( در مراس��م افتتاح 
پویش ملی » مشق احسان « با بیان اینکه صنعت فرهنگی 
نوشت افزار جزو صنایع مغفول کشور است، گفت: 32 هزار 
میلیارد تومان گردش صنایع فرهنگی و نوش��ت افزار در 
ایران است، س��هم تولید داخلی از این گردش مالی کمتر 
از ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که نزدیک به نیمی از آن 
مربوط به اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام)ره( است.  دکتر 
محمد مخبر افزود: مسئوالن ستاد اجرایی در بحث تولید 
نوشت افزار ایرانی به چند نکته اهمیت دهند؛ نخست این که 
در بخش نوشت افزار، هرآنچه در داخل تولید نمی شود برای 

تولید آن پشتیبانی انجام گیرد و به تولید برسیم. 
وی نکت��ه دوم را ایجاد صندوق خطرپذی��ر برای صنعت 

فرهنگی نوش��ت افزار عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این 
صندوق ضمن حمایت از تولید داخلی، ضرر را ما می پذیریم 

و سود این تولید به تولیدکننده داخلی خواهد رسید. 
مخبر افزود: در تمامی خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( از جمله کمک به سیل زدگان و پویش احسان از 

کاالی ایرانی استفاده شده است. 
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ادامه داد: بر 
این اساس تمامی فعالیت های ما در مناطق محروم کشور 
انجام می شود. تاکنون یک هزار و 4۰۰ مدرسه را در مناطق 

محروم تحویل دادیم که تا 2 هزار مدرسه ادامه دارد. 
مخبر با اش��اره به فعالیت های بنیاد اجتماعی احسان در 
زمینه توزیع کاال و تجهیزات آموزش��ی تصریح کرد: سال 
گذشته 3۰۰ هزار بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان 
کم برخوردار کشور توزیع شد که سهم س��تاد 1۵۰ هزار 
بسته و سهم مردم نیز 1۵۰ هزار بسته بود. امسال این آمار 
باید به ۵۰۰ هزار بسته برسد که 2۵۰ هزار بسته سهم ستاد 

و 2۵۰هزار بسته نیز سهم مردم است. 
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( ابراز امیدواری کرد 
تا سال آینده، ۷۰ درصد نوشت افزاری که در داخل کشور 

تولید نمی شود به صورت بومی تولید شوند. 
در این مراسم مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسالمی 
با اش��اره به اینکه امروز بیش از ۵ هزار محصول بومی در 
بخش نوش��ت افزار تولید می ش��ود، گفت: در حال حاضر 
1۰۰تولیدکننده ایران��ی در بخش نوش��ت افزار فعالیت 

می کنند. 
سعید حسینی با تأکید بر اینکه سهم کاالی ایرانی از بازار 
۶هزار میلیارد تومانی نوشت افزار در کشور، 3۰ درصد است، 
افزود: در بحث کاراکترسازی نیز شرایط خوبی در بخش 

نوشت افزار فراهم شده است. 
الزم به ذکر است پویش ملی مشق احس��ان با مشارکت 
گروه های جهادی و مردمی و بنیاد احس��ان ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( به منظور اهدای نوشت افزار به دانش آموزان 
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دولتی  بهتر از ما  پیدا نمي کنید!
جهانگیري:

روحانی:  

تالش دولت کامل است 
 شرایط موجود  

مناسب نیست !

ملت منتظر گزارش خصوصی سازی
رئیس سازمان خصوصی سازی دیروز ساعاتی پس از استعفا بازداشت شد

ن«
جوا

ز »
ی ا

ساز
یر 
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هفته دولت در پیش اس�ت و الجرم مدح دولت افزون! اما چه 
بهتر که این م�دح در حدیث دیگ�ران گفته  آید. ب�ا این حال 
رئیس جمهور تالش دولت برای غلبه بر مش�کالت را »کامل« 
می داند و معاون اول او در مقاب�ل هجمه بخش خصوصی برای 
دولت نوشابه باز می کند و می گوید: »بخش خصوصی، دولتی 

بهتر از ما پیدا نمی کند.« 
این ادعا  ها در روزی مطرح می شود که رئیس پرحاشیه و مسئله دار 
سازمان خصوصی سازی بازداشت شده و دولت در خصوصی سازی 
و کوچک کردن و تکاندن خود، کوتاهی های بسیاری 
داشته است. هفته دولت فرصت مناسبی 
است تا دولتی  ها گزارشی از واگذاری  ها 
داشته باشند که شاید مهم  ترین کار 
دولت باشد. گزارش های جوان را 

در صفحات 4، 5 و 12 بخوانید


