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چراامريكاايرانرامتهمميكند
 در گرماگرم تشديد تنش هاي منطقه اي در اواخر تيرماه گذشته زماني كه 
متحدان اصلي امريكا در منطقه يعني امارات و عربستان در برابر مقاومت مردم 
يمن ناتوان شده و احتمال تسليم و فروپاشي رژيم هاي آنها در برابر تشديد 
حمالت انصار اهلل متصور بود، كاخ سفيد پس از عقب نشيني ظاهري اماراتي ها 
در برابر مقاومت مردم يمن واعالم خروج نيروهاي ش��ان از اين كشور، براي 
تقويت روحيه سعودي ها و حفظ رژيم متزلزل آل سعود در برابر مقاومت مردم 
يمن ۵۰۰ نيروي نظامي ورزيده امريكايي  را با پيشرفته ترين تجهيزات ضد 
هوايي به عربستان اعزام و با برنامه ريزي براي فعال سازي مجدد پايگاه هوايي 
»شاهزاده سلطان« واقع در شرق رياض، كوشيد تا ضمن تقويت روحيه رژيم 
متزلزل آل سعود، توان اين رژيم را در برابر عمليات پهپادي رو به گسترش 
مقاومت يمن تقويت و به زعم خود از ادامه وتكرار عمليات پهپادي و موشكي 
انصاراهلل عليه امكانات وتأسيس��ات امريكايي و رژيم سعودي در عربستان 

ومنطقه جلوگيري كند . 
 در همان زمان خبرگزاري ان بي سي امريكا در گزارشي از اين اعزام مي نويسد: 
روز ش��نبه 29 تير ماه ۵۰۰ نيروي جديد امريكايي به خاك عربستان اعزام 
شده اند؛ امريكايي ها تأكيد كرده اند استقرار نيروها به درخواست پادشاهي 
سعودي صورت گرفته و سعودي ها قرار است بخشي از هزينه ها را نيز پرداخت 
كنند. ، فرماندهي مركزي ارتش امريكا )سنتكام( هم در بيانيه اي اعالم كرد كه 
اعزام نيروها به عربستان به درخواست رهبران سعودي و در سايه بحران هاي 
منطقه اي صورت مي پذيرد. در همين حال، ش��بكه »ان بي سي« افزود كه 
عربستان با پرداخت بخشي از هزينه هاي نيروهاي امريكايي مستقر در اين 
كش��ور موافقت كرده اس��ت و طبق گزارش نيوزويك، قرار است ۵۰۰ نيرو، 
جنگنده های اف-22 و ديگر هواپيماهاي امريكايي تا اوت )مرداد( پيش رو 
در عربستان مستقر شوند. پايگاه خبري العربي الجديد هم در همان روز در 
يادداشتي، اعالم كرد كه ميزباني عربستان از نيروهاي امريكايي سؤاالت جدي 
در خصوص ميزان توانايي نظامي دولت سعودي كه »به آن افتخار مي كند« 
ايجاد كرده است؛ به خصوص اينكه پس از گذشت بيش از چهار سال از جنگ 
يمن سعودي ها نتوانسته اند به اين جنگ خاتمه دهند و دستاوردي را از آن 
خود كنند. العربي الجديد در ادامه نوشته تصميم عربستان براي درخواست از 
امريكا جهت استقرار نيروهايش در خاك اين كشور پس از سال 2۰۰۳ ضربه 
سنگيني به تصويري زد كه سعودي ها تالش داشتند در سال هاي گذشته از 
خود نشان دهند؛ تصويري كه مدعي بود عربستان قدرت بزرگ نظامي در 
منطقه است و اكنون مشخص شده است كه رياض قدرت نظامي يا فناوري الزم 
براي دفاع از خود را در هرگونه جنگ احتمالي )مثالً( با ايران ندارد و تمامي اينها 
در حالي است كه محمد بن سلمان ميلياردها دالر براي خريد سالح از امريكا 
امضا كرده است. العربي الجديد در پايان تأكيد كرده، حضور نيروهاي امريكايي 

در عربستان آبروي سعودي ها را برد. 
اگرچه ضرورت ادامه حضور نيروهاي نظامي امريكا در منطقه پس از اسقاط 
پهپاد شان توسط نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به شدت زير 
سؤال رفته بود، اما عمليات هوشمندانه و كم نظير مقاومت يمن در حمله به 
پااليشگاه هاي شركت امريكايي آرامكو كه به قطع نيمي از صادرات نفت رژيم 
سعودي انجاميد ، در عين اثبات ناتواني تجهيزات مدرن ارتش امريكا در برابر 
مقاومت مردمي يمن بار ديگر ضرورت ادامه حضور نيروهاي نظامي امريكايی ها 
در منطقه را كه قادر به تأمين امنيت منافع خود در منطقه نيستند زير سؤال 
برده است.  فرافكني امريكا و رژيم آل سعود در متهم سازي ديگران در حمله 
به پااليشگاه هاي »بقيق« و »خريص« شركت آرامكو ضمن اذعان به ناتواني 
سيس��تم هاي پدافندي امريكايي ها در حمايت از تأسيسات خودشان كه با 
گران ترين قيمت به شيخ نشين هاي مفلوك خليج فارس تحميل كرده اند در 

روزهاي اخير قابل توجه است: 
آغازگر اين خط، توئيتي بود كه پمپئو منتشر كرد. پمپئو كه چندي پيش گفت 
هنگام رياست بر سيا دوره هاي »دروغگويي« و »فريبكاري« را گذرانده، بدون 
هرگونه مدركي، مدعي ش��د ايران عامل نزديك به ۱۰۰ حمله به عربستان 
سعودي بوده است. وزيرخارجه امريكا در ادامه اين توئيت نوشته: »ما از همه 
ملل مي خواهيم كه يك صدا رفتار ايران را محكوم كنند. همزمان امريكا به 
كمك متحدانش تالش خواهد كرد كه عرضه انرژي در جهان صدمه نبيند 
و ايران را به پاسخگويي در برابر پرخاش��گري هايش وادارد. « در پي پمپئو ، 
ليندسي گراهام سناتور جمهوريخواه اياالت متحده، خواستار حمله نظامي 
امريكا به تأسيس��ات نفتي ايران به تالفي حم��الت حوثي ها)انصاراهلل( به 
تأسيسات نفتي آرامكو در عربستان سعودي شد. دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امريكا هم شامگاه يك شنبه به وقت محلي در يك پيام توئيتري نوشته بود: »به 
تأسيسات عرضه نفت عربستان سعودي حمله شده است. داليلي وجود دارد كه 
باور كنيم مقصر را مي شناسيم، بسته به تأييد ]اين كه عامل حمالت كيست[
آماده اقدام شليك هستيم. « در اين ميان رسانه هاي امريكايي نيز هركدام 
كوشيدند منشأيي براي پهپاد ها بيابند ، اما به مرور كه نتوانستند مدركي براي 
ادعاهاي خود ارائه دهند ، عقب نشسته و نهايتا روز سه شنبه ترامپ در پاسخ 
به پرسشي ديگر در مورد اينكه ايران را مسئول حمالت پهپادي به تأسيسات 
نفتي عربستان دانسته است، گفت: »من چنين حرفي نزده ام و فقط گفته ام 
فكر مي كنم مي دانيم چه كسي بوده است كه البته به نظر مي رسد ايران پشت 
آن ]حمالت[ باشد ولي با اين لحني كه شما گفتيد، نگفته ام. «او در پاسخ به 
پرسشي ديگر در مورد احتمال جنگ با ايران گفت: »به دنبال جنگ با هيچ 
كسي نيس��تيم اما در صورت درگيري بهترين ارتش دنيا و پيشرفته ترين 

تجهيزات را در اختيار داريم. «
ترامپ مجددا با ش��انه خالي كردن نس��بت به تعهدي كه امريكا به دفاع از 
سعودي ها داده است با ادعاي اينكه اين پااليشگاه ها مربوط به سعودي هاست 
وامريكا به نفت وگاز منطقه نياز ندارد مي گويد: »من به سعودي ها قولي ندادم 
ولي بايد بنشينيم و با آنها صحبت كنيم.« وي تأكيد كرد، اين حمله اي بود كه 
به عربستان شده و هدفش امريكا نبوده است، وي با اين حال گفت: » اكنون كه 
به آنها حمله شده، به عربستان كمك مي كنم البته همانطور كه آنها مي دانند 
من دنبال وارد شدن به يك منازعه جديد نيستم... عجله اي نداريم و خيلي 
زود اس��ت كه بگويم چه مي كنيم. «رئيس جمهوري امريكا با تأكيد بر اين 
موضوع كه بهترين تسليحات دنيا را دارند و از هر كشوري در دنيا قدرتمندتر 
هس��تند، افزود: »قطعا مي خواهيم از درگيري اجتناب كنيم. متناسب با 
نتيجه اي كه به دست بيايد ممكن است پيام خيلي قوي داشته باشم يا اصال 

پيامي نداشته باشم. «
در سال هاي اخير و در تجاوز نزديك به پنج ساله متجاوزان سعودي و اماراتي 
و متحدان فرامنطقه اي آنها نظير امريكا، فرانسه، آلمان و انگليس عليه مردم 
يمن، به رغم محاصره همه جانبه اين كشور وانجام وحشيانه ترين بمباران ها و 
عمليات نظامي عليه مردم بي دفاع يمن در كنار سكوت و همراهي سازمان ملل 
وديگر نهادهاي بين المللي ، ناتواني و عجز ابزار پيشرفته نظامي غرب ومزدوران 
اجير شده آنها در برابر رزمندگاني كه مبتني بر ايمان اعتقاد به ارزش هاي ديني 
و فرهنگ عاشورايي در برابر جبهه متجاوزان ايستاده اند ، آشكار و در نقطه 
مقابل قابليت و كارآمدي و ظرفيت و توان نيروهاي مقاومت را اثبات كرد. اما 
فرافكني امريكايی ها وسعودي ها داليل ديگري نيز دارد، از جمله:   ۱-شكست 
امريكايی ها وس��عودي ها به رغم اعزام نيروهاي جديد وتجهيزات پيشرفته 
نظامي براي رصد ورهگيري ومقابله با پهپادها و موشك های مقاومت يمن، 
بسيار گران تمام شده است، بنابراين تالش دارند با متهم كردن ايران، در عين 
پاسخ دادن به اين سؤال كه چرا نمي توانند انصاراهلل را كه از همه سو محاصره 

شده وتحت تحريم است فرار كنند، دشمن مقابل را ايران جلوه دهند.
2-طرح اتهاماتي نظير اينكه حمالت موش��كي ويا... بوده ، باهدف سرپوش 
گذاش��تن بر ضعف های سيس��تم های ضدهوايي و گنبد آهنيني است كه 
امريكايی ها   بر كشورهاي جهان وبه ويژه تحميل كرده اند. سيستم هايی كه 
بعد از اثبات ناكارآمدي در برابر موشك های مقاومت فلسطين وحزب اهلل، اين 

بار عجز آن در برابر موشك ها وپهپادهاي انصاراهلل نيز ثابت گرديده است. 
۳-تحميل قرار دادهاي جديد نظامي براي فروش تجهيزات بيشتر به گاوهاي 
شيرده منطقه ، يكي ديگر از داليل فرافكني امريكااست، نكته اي كه ترامپ 
بارها برآن تأكيد وگفته است امريكا به نفت وگاز منطقه نياز ندارد وآنها بايد خود 

هزينه تأمين امنيت شان را بپردازند. 

عباس حاجي نجاري

س�تاد پيش�گيري و رس�يدگي ب�ه جراي�م 
انتخابات�ي در مرك�ز و شهرس�تان هاي 
مي ش�ود. تش�كيل  كش�ور  سراس�ر 

به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر قوه قضائيه، 
رئيس قوه قضائيه دستور داد كه هرچه سريع تر 
ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي 
در مركز و شهرستان هاي سراسر كشور تشكيل 
و  با هماهنگي و برنامه ريزی مناسب، منسجم و 
اثربخش نسبت به پيشگيري از جرايم انتخاباتي 

اقدام و با قيد تسريع برخورد قانوني شود.  
اين دستور آيت اهلل رئيس��ي در قالب بخشنامه 
»تشكيل ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم 

انتخاباتي« صادر شد. متن بخشنامه »تشكيل 
ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي« 
كه رئيس قوه قضائيه دي��روز آن را ابالغ كرد به 
اين شرح اس��ت: با توجه به نتايج مؤثر عملكرد 
ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي 
در دوره هاي گذشته و نظر به برگزاري يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي و اولين 
ميان دوره ای پنجمي��ن دوره انتخابات مجلس 
خب��رگان رهبري در اس��فند م��اه ۱۳9۸ و در 
اجراي ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي مصوب ۱۳۷۸/9/۷ با اصالحات بعدي 
كه مقرر مي دارد: »تش��كيالت قضايي در حوزه 

انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن 
هماهنگي ب��ا ناظران ش��وراي نگهبان و هيئت 
اجرايي اقدام��ات الزم را در مح��دوده مقررات 

معمول مي دارد. « و ساير موادي كه مشتمل بر 
جرايم انتخابات مجلس شوراي اسالمي است از 
قبيل مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵9، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون 
مذكور و فصل هش��تم قانون مجازات اسالمي، 
در س��ه مرحله قبل، حين و پ��س از برگزاري 
انتخابات، ضروري اس��ت ضمن تشكيل هرچه 
سريع تر ستاد پيش��گيري و رسيدگي به جرايم 
انتخاباتي در مركز و شهرس��تان هاي سراس��ر 
كش��ور، با هماهنگ��ي و برنامه ريزی مناس��ب، 
منسجم و اثربخش نسبت به پيشگيري از جرايم 
انتخاباتي اقدام و با قيد تس��ريع برخورد قانوني 

به عمل آيد. 

رئيس قوه قضائيه دستور داد
تشكيل ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي

رهبرانقالب:صمیمانهازموكبداران
عراقیاربعینتشكرمیكنیم

اگر ظرفيت هاي بي شمار ملت های اسالمي در غرب آسيا و شمال آفريقا، به يكديگر پيوند بخورند  
معناي واقعي عزت الهي و تمدن عظيم اسالمي آشكار می شود

      ايرن�ا: سيد سلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در واكنش به 
موضوع حذف عنوان شهيد در برخي از اسامي معابر اظهار داشت: آنچه 
بديهي است اين است كه نام ش��هداي گرانقدر تحت هيچ شرايطي از 

معابر و خيابان ها حذف نخواهد شد. 
     ايلنا: نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت اهلل موحدي كرماني 
در دانشگاه تهران اقامه مي شود. پيش از خطبه ها سرلشكر يحيي رحيم 

صفوي به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنراني  مي كند. 
     تسنيم: رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري: ما در فضايي قرار 
داريم كه دشمن خلع سالح شده و تنها سالح در دست او ايجاد نااميدي 

و جنگ رواني در جامعه ماست. 

ژه
صادق زيباكالم در س��رمقاله روزنامه آرم��ان از نااميدي وی

نوش��ته و جامعه اي كه دچار بحران اس��ت: »بعيد اس��ت 
كس��ي ترديدي داش��ته باش��د كه وضعيت جامعه امروز 
بحراني است. درست اس��ت كه ما قباًل هم شرايط سخت 
و تنگناهاي سياس��ي و اقتصادي همچ��ون دوران جنگ 
تحميلي داشته ايم، اما اين اميد وجود داشت كه وضعيت 
بهتر مي شود. به عبارت ديگر در اوج مشكالتي كه در نتيجه 
جنگ به وجود آمده بود ش��امل كمبودها و... اين اميد بود 
كه باالخره جنگ تمام مي شود و اميد به پايان جنگ وجود 
داشت. مشكلي كه در حال حاضر به وجود آمده اين است 

كه اميد داشتن سخت شده است. 
ضمن آنكه در دوران بعد از جنگ هيچ زماني اين وضعيت 
به وجود نيامده كه مردم نس��بت به آينده نگراني داش��ته 

باشند و بپرسند كه باالخره چه خواهد شد. 

در هشت سال زمان مرحوم آيت اهلل هاشمي و يا در هشت 
س��الي كه دوران اصالحات بود و حتي در هش��ت س��ال 
احمدي نژاد منهاي س��ال هاي آخر آن، اينكه چه خواهد 
شد و چه قرار است بشود چنين احساسي وجود نداشت. 
هر چند مش��كالت و انتقادات در زم��ان مرحوم آيت اهلل 
هاش��مي و دوره دولت اصالحات و دوران احمدي نژاد هم 
وجود داش��ت، اما وضعيتي كه به وجود آمده اين است كه 
زماني كه به هر كجا و در هر جمعي مي رويد اولين سؤالی 
كه افراد از يكديگر مي پرسند اين است كه باالخره اوضاع 
چه مي شود؟ اين سؤالی است كه همه از يكديگر مي پرسند 

و هيچ پاسخي هم براي آن وجود ندارد. «
دهه ۶۰ در اوج جنگ نظامي خ��واص جامعه، مردم را به 
اميد دعوت مي كردند و تفاوتش با دوره كنوني اين بود كه 
زيباكالم  فكرهاي يأس آورش را با يادداشت نويسي به دل 

جامعه تزريق نمي كرد. 
در واقع آنچه در دوره كنوني با آن مواجه هستيم، نااميدي 
خواصي همچون زيباكالم اس��ت كه تمام قد در حمايت 
از رئيس جمهور ش��دن حس��ن روحاني به ميدان آمدند 
و وعده ه��ای نابجا دادند و تعريف و تحس��ين هاي كذايي 
كردند و حاال ك��ه واقعيت ناكارآمدي دولت عيان ش��ده، 
نااميد شده اند و با يادداشت نويسي هاي اينگونه، نااميدي 
خود را معادل نااميدي جامعه در نظر مي  گيرند و يأس را 
به دل مخاطب مي ريزند. آنچه امثال زيباكالم مي نويسند، 
مصداق خودباختگي كامل است، در برابر مشكالت خود 
را باخته اند و بي��م و نااميدي و كم آوردن ه��اي خود را به 
حساب نااميدي جامعه مي گذارند و تيتر مي زنند »جامعه 
در اضطراب« اضطرابي هم اگر وجود دارد، حاصل عملكرد 

دوستان شماست!

  گزارش

روحانی:امريكاييهابايدبدانند
آثارفشارحداكثريآنهاعلیهملتايران

روبهپاياناست
رئيس جمهور، مقاومت ملت هاي بيدار و هوش�يار منطقه را شعله 
خاموش ناش�دني دانس�ت و با تأكيد بر اينكه »به جاي اتهام زني، 
قدرت ملت ها را باور كنيد و هيچ دولتي در كار نيست بلكه ملت ها به 
پا خاسته اند«، تأكيد كرد: دشمنان منطقه بايد از پاسخ هشدارآميز 
يمني ها درس بگيرن�د و آتش جنگ در منطق�ه را خاموش كنند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، دكتر روحاني روز 
گذشته در جلس��ه هيئت دولت، با بيان اينكه امروز در مسائل منطقه 
شاهد دو نقطه متضاد يكديگر هستيم، گفت: از طرفي برخي كشورهاي 
منطقه ق��رار دارند كه تالش مي كنن��د، صلح و امنيت را مس��تقر و با 
ناآرامي ها و تحركات تروريست ها مبارزه كنند و از سويي در گوشه اي 

ديگر از منطقه شاهد آتش افروزي و جنگ افروزي هستيم. 
روحاني با اش��اره به برگزاري پنجمين اجالس س��ران ايران، تركيه و 
روسيه به عنوان كشورهاي ضامن روند آستانه و آتش بس در سوريه در 
آنكارا، گفت: هدف از برگزاري اين جلسات و تالش هايي كه در چارچوب 
روند آس��تانه انجام مي ش��ود، ايجاد صلح و ثبات در منطقه به ويژه در 
سوريه، بازگش��ت آوارگان و زندگي عادي مردم و مبارزه با باقيمانده 
تروريست هاي منطقه است كه نش��ان مي دهد يك تالش جمعي در 

راستاي صلح و آرامش منطقه شكل مي گيرد. 
  نمی شود ملت ها را از مقاومت بازداشت

رئيس جمهور ادامه داد: از طرفي در گوشه ديگري از منطقه عده اي به 
دنبال آتش افروزي هس��تند و اين در حالي است كه با گذشت ساليان 
زياد بايد براي همگان روشن شده باش��د كه مقاومت ملت هاي بيدار 
و هوشيار منطقه، شعله خاموش ناشدني اس��ت. روحاني با بيان اينكه 
امكان پذير نيس��ت ملت هايي را كه خود را براي مقاومت آماده كرده  و 
سال ها از كشور خود حراست و حفاظت كرده اند، از مقاومت بازداريم، 
خاطرنشان كرد: عجيب اين است كه دشمنان منطقه هنوز قدرت اين 

مقاومت را درك نكرده اند. 
رئيس جمهور افزود: آنها به جاي اينك��ه اعتراف كنند حزب اهلل لبنان 
داراي توانمندي ها و قدرت هاي بااليي هم از لحاظ دانش علمي و نظامي 
و هم از نظر شهامت در ميدان است و يا قبول كنند بخشي از جوانان و 
ملت رشيد عراق تحت عنوان حشدالشعبي به ميدان آمده و تروريست ها 
را بيرون رانده و شهرهاي شمالي عراق مانند موصل، الرمادي، فلوجه 
و كركوك را آزاد كردند و به جاي اعتراف به رش��د و بزرگي ملت هاي 
بزرگي نظير سوريه و يمن به دنبال اين هس��تند كه با اتهام زنی اعالم 

كنند، پشت اين ملت ها چه كساني هستند. 
رئيس جمه��ور با اش��اره به كش��تار مردم بي گن��اه يم��ن و بمباران 
بيمارستان ها، خانه ها و مدارس در اين كشور، گفت: دشمنان منطقه 
مي خواهند در برابر اين آتش افروزي هايي كه ايجاد كردند، هيچ ملتي 
نباشد كه پاس��خ آنها را بدهد و اين در حالي است كه ملت يمن، ملتي 

بزرگ، هوشيار و بيدار است. 
روحاني با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران هرگز خواهان درگيري 
در منطقه نبوده و نخواهد بود، تصريح ك��رد: بايد بدانيم كه ملت يمن 
آغازگر درگيري ها نبودند، بلكه عربستان سعودي، امارات، امريكايي ها، 
برخي كشورهاي اروپايي و رژيم صهيونيستي بودند كه در منطقه جنگ 

را به راه انداخته و يمن را ويران كرده اند. 
رئيس جمهور افزود: چگونه است كه وقتي مردم يمن مورد حمله قرار 
گرفته و سيل اسلحه و مهمات به منطقه روانه مي شود، هيچ كس نبايد 
س��خني بگويد؟ چطور وقتي رئيس جمهور امريكا اعتراف مي كند كه 
عربستان س��ال گذش��ته 4۰۰ ميليارد دالر پول در امريكا خرج كرده 
هيچ كس نبايد حرف بزند، اما وقتي مردم يمن در برابر اين همه تجاوز، 
يك عكس العملي نش��ان داده و نقطه اي را زدند، اي��ن همه ناراحتي و 
عصبانيت ايجاد مي ش��ود. روحاني اظهار داش��ت: يمني ها، مدرسه، 
بيمارستان يا بازار را مورد اصابت قرار ندادند، بلكه به يك مركز صنعتي 

حمله كردند تا به دشمنان خود هشدار دهند. 
   به جاي باروت، صلح به منطقه بياوريد

رئيس جمهور با بيان اينكه دش��منان منطقه بايد از اين هشدار درس 
گرفته و به دنبال خاموش كردن آتش جنگ در منطقه باشند تا مردم 
در آزادي و رفاه قرار بگيرند، خطاب به آنان گفت: سياس��ت ش��ما در 
منطقه همواره بر مبناي جنگ افروزي بوده است و از ۱9 سال گذشته 
تاكنون هر جا در منطقه از جمله در عراق، افغانستان، سوريه و منطقه 
خليج فارس آمديد، ناامني را با خود آورده ايد. » بياييد يك بار هم براي 
ملت هاي منطقه صلح بياوري��د؛ چرا همواره ب��راي ملت  هاي منطقه 
باروت مي فرس��تيد و به آنان كم��ك نمي كنيد و پ��س از آن به ديگر 
كشورها اتهام زني مي كنيد و اين در حالي است كه هيچ كس اين اتهام 

را باور نمي كند. «
رئيس جمهور با بيان اينكه واقعيت اين است كه بدخواهان بايد قدرت 
ملي ملت هاي منطقه را پذيرا بوده و به سمت صلح و آرامش بازگردند، 
گفت: جمهوري اسالمي ايران همانطور كه با همه همسايگان خود در 
شمال، شرق و غرب، روابطي دوستانه، برادرانه و صميمي دارد، خواهان 

روابط دوستانه با همسايگان جنوبي خود نيز است. 
   شرايط اقتصادي رو به بهبود است

وي در ادامه با اشاره به اينكه امريكايي ها بايد بدانند آثار فشار حداكثري 
آنها عليه ملت ايران رو به پايان اس��ت، گفت: البته اين اعمال فشار بر 
زندگي مردم زحمت وارد كرده اما اين فشار حداكثري به نقطه اوج خود 
رسيده و آماده سرنگوني است. رئيس جمهور افزود: در ماه هاي اخير به 
رغم آنكه امريكايي ها سنگين ترين فشارها را عليه ايران اعمال كردند، 
اما شرايط اقتصادي كشور و حركت آن رو به بهبود است؛ اين به معناي 
حل مشكالت مردم نيست، اما شاخص ها نشان مي دهد كه ملت، دولت 
و مسئوالن كشور قادر هستند تا ش��رايط را در مسيري قرار دهند كه 

منجر به كاهش مشكالت شود. 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه همه دنيا مي دانند كه مذاكره در شرايط 
فشار به چه معناست، گفت: هيچ كشوري حاضر به گفت وگو در شرايط 
فشار حداكثري نيست. بلكه مس��ئوالن امريكايي اگر واقعاً حسن نيت 
داشته و پشيمان شده اند، بايد براي توبه واقعي صداقت خود را نشان داده 
و ظلم و فشار به مردم بزرگ ايران را به پايان برسانند. رئيس جمهور ادامه 
داد: دولتمردان امريكا امروز به جاي اينكه فضا را مثبت كنند، در شرايطي 
كه فشار رواني و اقتصادي را عليه ملت ايران روا داشته اند، مي خواهند با 
اتهام زني فشار تهمت زني حداكثري را عليه ايران اعمال كنند و با حرف هاي 
بي پايه و اساس و بي معنا و بدون خريدار در داخل و خارج از ايران اين رويه 
را پيش گرفته اند. روحاني با بيان اينكه ملت ايران ملت صلح، ديپلماسي و 
مذاكره است، افزود: آن كسي كه مي خواهد از طريق فشار رواني، سياسي و 

اقتصاد به ملت ايران زور بگويد بايد اين فشار را متوقف كند. 
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حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز در مراسم تكريم و تقدير 
از مهمان نوازي موك�ب داران عراقي و خادمان 
راهپيماي�ي اربعين، ضمن تش�كر صميمانه از 
رفت�ار كريمانه ملت بزرگ ع�راق، راهپيمايي 
اربعين را موضوعي بي نظير و جهاني و زمينه ساز 
گس�ترش معرفت حسيني و تش�كيل تمدن 
نوين اس�المي خواندند و گفتن�د: راهپيمايي 
ب�زرگ اربعي�ن، آيت عظم�اي الهي و نش�انه 
اراده پروردگار بر نصرت امت اس�المي است. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اس��المي رفت��ار و كرامت 
اس��المي و عربي مردم عراق در ميهمان نوازی از 
زائران اربعين را بي نظير و بر مبناي عشق حسيني 
دانستند و افزودند: از صميم قلب و از طرف ملت 
ايران از همه شما موكب داران كه در ايام اربعين، 
كرامت و مودت را در باالترين حد بروز مي دهيد 
و از همه ملت بزرگ عراق و از مسئوالن دولت آن 
كه با تأمين امنيت، زمينه هاي اين حركت عظيم 
را فراهم مي كنند، و از علما و مراجع عظام عراق، 

تشكر مي كنم. 
   معرفت حسيني جهاني شده است

حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه توفيق 
ميهمان نوازی از زائران حس��يني ي��ك نعمت و 
رحمت الهي اس��ت كه بايد قدر آن دانسته شود، 
خاطرنش��ان كردند: عش��ق به امام حس��ين)ع( 
موضوعي استثنايي است كه در طول تاريخ نظير 
نداشته و نخواهد داشت و حركت و اجتماع عظيمي 
كه هر سال به مناسبت اربعين در عراق، به خصوص 
در مسير نجف به كربال شكل مي گيرد، اكنون ابعاد 
بين المللی پيدا كرده و امام حسين)ع( و معرفت 

حسيني جهاني شده است. ايشان افزودند: دنياي 
امروز كه گرفتار ظلم و فساد و پَستي شده است، 
به شدت نيازمند معرفِت آزادگي حسيني است و 
اگر امام حسين)ع( به درستي معرفي شود، در واقع 

اسالم و قرآن معرفي شده است. 
   منطق حسيني دفاع از حق و ايستادگی 

مقابل استكبار
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه منطق و 
پيام امام حسين)ع( نجات بخش دنيا از حاكميت 
جبهه كفر و اس��تكبار خواهد بود، گفتند: منطق 
امام حس��ين)ع(، منطق دفاع از حق و ايستادگي 
در مقابل ظلم و طغيان و گمراهي و استكبار است 
و جوانان دنيا و ملت های بي غرض، امروز تش��نه 
و نيازمند اي��ن منطق هس��تند و حركت عظيم 
راهپيماي��ي اربعي��ن مي تواند معرف��ت و منطق 

حسيني را به دنيا معرفي كند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
راهپيماي��ي اربعين روز ب��ه روز جهانی تر خواهد 
شد، اين راهپيمايي بزرگ را تجلي جوشش خون 
امام حسين)ع( و تجلي پيام عاشورا بعد از ۱4۰۰ 
سال دانستند و خاطرنشان كردند: امام حسين)ع( 
فقط مختص شيعيان نيست بلكه متعلق به همه 
مذاهب اسالمي اعم از ش��يعه و سني و متعلق به 
انسانيت اس��ت و به همين علت ما شاهد حضور 
غيرمسلمانان نيز در راهپيمايي اربعين هستيم. 
ايشان افزودند: در شرايطي كه دشمنان اسالم از 
همه ابزارها و وسايل و از تمام امكانات مالي و مادي 
خود براي مقابله با امت اسالمي استفاده مي كنند، 
خداوند متعال راهپيمايي اربعين را ناگهان اينگونه 
عظمت و جلوه مي ده��د و در واقع آن را به عنوان 
يك آيت عظما و نشانه اي بزرگ از پيروزي نهايي 

جبهه حركت حسيني بر جبهه كفر و استكبار به 
نمايش مي گذارد. 

   راهپيمايي اربعين، زمينه ساز تمدن نوين 
اسالمي

رهبر انقالب اس��المي ب��ا تأكيد بر ل��زوم غناي 
روزافزون معن��وي و فرهنگي راهپيمايي اربعين، 
اهل فكر و فرهن��گ را به برنامه ري��زی براي اين 
حركت عظيم دعوت كردند و گفتند: راهپيمايي 
اربعين مي تواند زمينه س��از تحق��ق هدف نهايي 
امت اسالمي يعني »تشكيل تمدن عظيم و نوين 
اسالمي« باشد و بر همين اساس بايد پيوندهاي 
مس��تحكم ميان مس��لمانان اعم از شيعه و سني 
و مليت ه��ا و اق��وام مختلف، در اي��ن راهپيمايي 

بيشتر شود. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي تأكيد كردن��د: اگر 
ظرفيت هاي بي شمار ملت های اسالمي در غرب 
آسيا و شمال افريقا، به يكديگر پيوند بخورند و در 
عمل خود را نشان دهند، آن هنگام معناي واقعي 
عزت الهي و تمدن عظيم اسالمي براي جهانيان 

آش��كار خواهد شد. ايش��ان با اش��اره به بيداري 
ملت های اسالمي، ملت بزرگ عراق را برخوردار از 
عزت، فرهنگ و عزم و اراده واال خواندند و افزودند: 
جوانان عراقي در قضاياي س��ال های اخير قدرت 
خود را نشان دادند و با فتواي مرجعيت معظم عراق 
توانستند توطئه بزرگ داعش و تكفيري ها را خنثي 
و از ملت و كشورشان در مقابل توطئه جهاني ايجاد 

جنگ داخلي، محافظت كنند. 
رهبر انقالب اس��المي دو ملت ايران و عراق را، دو 
ملتي توصيف كردند كه جان و دل آنها به يكديگر 
متصل است و گفتند: دشمنان تالش زيادي براي 
ايجاد تفرقه ميان دو ملت انجام دادند اما به لطف 
الهي نتوانستند و از اين پس هم نخواهند توانست، 
زيرا عامل اصل��ي پيوند دهنده دو مل��ت ايران و 
عراق، ايمان به خداوند متعال و محبت اهل بيت 

عليهم السالم و عشق به امام حسين )ع( است. 
   نهال جمهوري اس�المي اكنون درختي 

تناور است
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به چهل سال 
توطئه و تهدي��د و تحري��م امري��كا و دنباله ها و 
مزدورانش بر ضد ملت ايران، خاطرنشان كردند: 
به رغم همه اين توطئه ها و به كوري چش��م آنها، 
جمهوري اسالمي ايران از يك نهال نحيف، اكنون 
به يك درخت تناوري تبديل ش��ده كه ثمرات و 
ميوه هاي آن روز به روز در حال گس��ترش است. 
ايشان در پايان با اش��اره به شعارهاي حضار براي 
نابودي امريكا و رژيم صهيونيستي، تأكيد كردند: با 
لطف و فضل الهي، اين شعارها در آينده نه چندان 
دور محقق، و امت اسالمي بر دشمنان خود پيروز 

خواهد شد. 
پي��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المي، 
حجت االس��الم م��روي، تولي��ت آس��تان قدس 
رضوي در سخناني، صاحبان موكب هاي اربعين 
حسيني)ع( را مشعل داران با شكوه ترين اجتماع 
بشري خواند و افزود: مراس��م شكوهمند اربعين 
حس��يني)ع( تجل��ي گاه مرزبندي اس��الم ناب 
محمدي با اس��الِم بدلي اموي و امريكايي است. 
توليت آستان قدس رضوي با اش��اره به برگزاري 
همايش موكب داران عراقي در مش��هد مقدس، 
گفت: در اي��ن همايش، عالوه بر موك��ب داران و 
فعاالن فرهنگي عراق، موكب داران اهل س��نت، 
مس��يحي، صوفي و كرد حضور داش��تند. در اين 
ديدار همچنين تع��دادي از موكب داران عراقي و 
خطبا و ش��اعران و مداحان به ايراد سخن، قرائت 

شعر و مرثيه و ذكر مصيبت پرداختند. 

منطق امام حسين)ع(، منطق دفاع 
از حق و ايستادگي در مقابل ظلم و 
طغيان و گمراهي و استكبار است و 
جوانان دني�ا و ملت های بي غرض، 
امروز تش�نه و نيازمن�د اين منطق 
هستند و حركت عظيم راهپيمايي 
اربعي�ن مي تواند معرف�ت و منطق 
حس�يني را به دني�ا معرف�ي كند 

حرك�ت و اجتم�اع عظيم�ي ك�ه 
ه�ر س�ال ب�ه مناس�بت اربعي�ن 
در ع�راق، به خص�وص در مس�ير 
نج�ف ب�ه كرب�ال ش�كل مي گيرد، 
اكن�ون ابع�اد بين الملل�ی پي�دا 
كرده و امام حس�ين)ع( و معرفت 
حس�يني جهان�ي ش�ده اس�ت

فرقدهه60بادورهكنونينبودنشمابود!


