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 آمریکا هیچ نامه ای از طریق عمان 
برای ایران ارسال نکرده است

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، ادعای رویترز 
درباره ارسال پیام از سوی رئیس جمهور آمریکا برای 

ایران از طریق عمان را تکذیب کرد.
کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی 
با تکذیب ادعای رویترز در خصوص ارسال پیام از سوی 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ایران از طریق عمان، 
گف��ت: آمریکا هیچ نامه ای از طری��ق عمان برای ایران 
نفرس��تاده است. سخنگوی ش��ورای عالی امنیت ملی 
تاکید کرد: این موضوع تحت هیچ عنوان صحت ندارد.

ش��بکه الجزیره به نقل از رویترز مدعی شده بود 
ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا از طریق عمان به ایران 
هش��دار داده است که حمله آمریکا به ایران عن قریب 

است، مگر اینکه ایران وارد مذاکره شود.

تفاهم مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح 
درباره اصالح قانون سربازی

نماین��ده نجف آباد در مجل��س از تفاهم مجلس و 
ستاد کل نیروهای مسلح درباره اصالح قانون سربازی 

خبر داد.
ابوالفض��ل ابوتراب��ی نماینده م��ردم نجف آباد در 
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به آخرین وضعیت 
بررس��ی طرح اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی در 
مجلس، گفت: در آخرین جلسه ای که در این زمینه با 
ستادکل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، وزارت دفاع 
و مرکز پژوهش های مجلس داش��تیم به تفاهماتی در 

این زمینه رسیدیم.
وی ادامه داد: پس از جلسه با مسئوالن ستاد کل 
قرار بر این ش��د تا این س��تاد به صورت کتبی نظرات 
خ��ود را به مجلس اعالم کند تا ط��رح مذکور پس از 
اصالح نهایی در کمیس��یون امنیت ملی، نهایی و برای 

بررسی به صحن علنی پارلمان ارجاع داده شود.
عضو کمیس��یون ش��وراها و ام��ور داخلی مجلس 
تصری��ح ک��رد: تاکن��ون س��تاد کل نیروهای مس��لح 
پاسخی درباره درخواست مجلس ارائه نکرده است که 

امیدواریم ظرف یک ماه آینده این اتفاق رخ دهد.
پیش از این ابوالفضل ابوترابی از پیش��نهاد طرحی 
ب��رای اصالح قان��ون خدمت وظیفه عموم��ی بر مبنای 
"داوطلب بس��یجی" خبر داده بود. وی در تش��ریح این 
طرح گفته بود که مش��ابه این طرح هم اکنون توس��ط 
س��پاه در مرزهای کش��ور در حال اجرا اس��ت. در این 
طرح سپاه در استان های سیستان و بلوچستان و برخی 
استان های غربی از مردم بومی منطقه به عنوان نیروی 
داوطلب بس��یجی ب��رای تامین امنیت مرزها اس��تفاده 

می کند.  تسنیم

 احضار سفیر سوئیس در تهران 
به وزارت امور خارجه 

در پ��ی نق��ض حریم هوایی کش��ورمان توس��ط 
هواپیمای بدون سرنش��ین آمریکا، س��فیر سوئیس در 

تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
»محس��ن بهاروند« در مالقات با س��فیر سوئیس 
با ارائه یادداش��ت رس��می به تج��اوز هواپیمای بدون 
سرنشین آمریکایی به قلمرو هوایی کشورمان اعتراض 
کرد و دولت آمریکا را مسئول عواقب اینگونه اقدامات 
تحری��ک آمی��ز دانس��ت. در این مالقات ضم��ن ارائه 
جزئیات بیش��تر از چگونگی این تجاوز، از جمله اعالم 
مختص��ات جغرافیایی دقیق مح��ل اصابت هواپیمای 
آمریکایی در قلمرو ایران، به وی اطالع داده ش��د که 
بقایای الشه هواپیمای ساقط شده نیز در آبهای ایران 
یافت ش��ده و در اختیار نیروی های مسلح ایران قرار 

دارد که در صورت لزوم نشان داده خواهد شد.
دستیار وزیر امور خارجه همچنین خواستار انتقال این 
پیام شد که ایران بدنبال جنگ با هیچ کشوری از جمله 
ایاالت متحده آمریکا نیست ولی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران هیچگونه اقدام تجاوزکارانه را تحمل نکرده و 

به شدت و بالدرنگ با آن برخورد خواهند کرد .
وی گفت: نیروهای مس��لح ای��ران حتی االمکان 
خویش��تنداری پیش��ه می کنند تا امنی��ت و آرامش 
منطقه حس��اس خلی��ج فارس و دری��ای عمان حفظ 
گردد ولی اگر طرف مقابل دس��ت به اقدامات تحریک 
آمیز و نس��نجیده بزند با پاس��خ متقابل مواجه خواهد 
ش��د که پیامدهای آن قابل پیش بینی نیست و زیان 
و خس��ارت آن متوجه همه طرفها خواهد بود. س��فیر 
س��وئیس در این دیدار گفت که مراتب را بالفاصله به 

واشنگتن منتقل خواهد کرد.

اخبار

باید قدردان جانفشانی های مدافعان حرم باشیم
فرمان��ده نیروی هوایی ارتش گف��ت: امروز ما باید قدردان جانفش��انی ها و 

ایثارگری های مدافعان حرم باشیم.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده به همراه جمعی از کارکنان این نیرو با حضور 
در حرم امامزاده صالح بن موسی کاظم)ع( تجریش در چهارمین مراسم بزرگداشت 

شهید سیدمهدی ذاکر حسینی از شهدای جاویداالثر مدافع حرم شرکت کرد. 
در حاش��یه این مراسم، امیر س��رتیپ نصیرزاده به همراه سردار فدوی جانشین 
فرمانده کل س��پاه با پدر و مادر این شهید سرافراز دیدار کردند. وی در گفت وگو با پدر 
این شهید مدافع حرم، ضمن تقدیر از جانبازی و ایثارگری های مدافعان حرم گفت: طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری اگر مدافعین حرم نبودند، امروز به جای حلب و دمشق باید 
در کرمانشاه و همدان با تکفیری ها می جنگیدیم. این شهید مدافع حرم، فرزند سرهنگ 
سید امیر ذاکر حسینی از کارکنان نیروی هوایی ارتش است.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم
چرا تفحص از پارلمان به عمر مجلس دهم قد نمی دهد؟

نماین��ده مردم خمینی ش��هر در مجلس گفت: هیئت رئیس��ه اراده ای برای 
رسیدگی به طرح تفحص از پارلمان ندارد.

س��یدجواد ابطحی گفت: پس از ارائه طرح مذکور به هیئت رئیسه  پارلمان، 
این طرح برای تعیین تکلیف به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات ارجاع شده 
اما تاکنون در این کمیس��یون مس��کوت مانده اس��ت. وی افزود: کمیسیون برنامه 
بودجه به بهانه کلی و متعدد بودن محور های تفحص بررس��ی این تفحص را مسکوت 
گذاش��ته است. نماینده مردم خمینی شهر گفت: موضوعاتی مانند نحوه امور استخدامی و 
همچنین سفرهای خارجی نمایندگان نیز از دیگر محور های تفحص است که باید این طرح 

به غیر از کمیسیون برنامه و بودجه به برخی از کمیسیون های دیگر نیز ارجاع می شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه هیئت رئیسه اراده ای برای بررسی این طرح ندارد 
احتماال رسیدگی به طرح تفحص از پارلمان به عمر مجلس دهم نمی رسد.  تسنیم

پرسمان
ارتقای آمادگی رزم از مولفه های قدرت نیروهای مسلح است

رئیس اداره امنیت و عملیات س��تادکل نیروهای مس��لح گفت: امنیت یک 
گوهر گرانبها اس��ت و ما باید آمادگی تأمین امنیت و دفاع از کش��ور را داش��ته 

باشیم و ارتقا آمادگی جسمانی یکی از مؤلفه های قدرت است.
سردار عبداهلل عراقی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز زورخانه که در ستاد 
فرماندهی نیروی زمینی س��پاه برگزار ش��د، درخص��وص اهمیت ورزش زورخانه 
در نیروهای مس��لح، اظهار داشت: ورزش باس��تانی یک ورزش بومی و دارای قدمتی 

طوالنی است. 
وی یادآور ش��د: آمادگی نیروی جس��مانی برای نیروهای مسلح حائز اهمیت است 
چراکه امنیت کش��ور به دس��ت نیروهای مسلح تأمین می ش��ود و لذا این موضوع حائز 
اهمیت اس��ت. وی گفت: امنیت گوهر گرانبهایی است و ما باید آمادگی تأمین امنیت و 

دفاع از کشور را داشته باشیم.  مهر

در حاشیه

ربیعی: 
دولت اصرار دارد وزارت بازرگانی تشکیل شود

سخنگوی دولت گفت: دولت اصرار دارد وزارت بازرگانی  تشکیل شود چراکه توزیع و قیمت 2 مسأله بسیار مهم سخنــــگو
در امر بازرگانی است.

عل��ی ربیعی درباره تأمین کاالهای اساس��ی ب��ا ارز 4200 تومانی اظهار 
داش��ت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته ذخایر خوبی اکنون داریم 

یعنی 20 هزار تن در سردخانه و 20 هزار تن هم در مسیر است.
وی ب��ا بی��ان اینکه در مجم��وع در حال حاضر ما 40 هزار تن گوش��ت 
ذخیره داریم، افزود: البته 85 الی 90 درصد را خودمان در داخل کشور تولید 

می کنیم اما این مقدار برای کسری و کمبودها است.
س��خنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه در مواقعی اتفاقات 
خاصی می افتد و نگرانی های ذهنی باعث می ش��ود که قیمت ها افزایش پیدا 
کند. دولت به طور کامل به کاالهای اساس��ی را هم از جهت ذخایر و هم از 

لحاظ اینکه توزیع شود توجه ویژه دارد.
وی ادامه داد: بحث کاالهای اساس��ی با ارز 4200 بسیار مهم است و این 
بحث را اقتصاددانان مختلفی دارند به خاطر همین است که دولت اصرار دارد 
وزارت بازرگانی تش��کیل شود چراکه توزیع و قیمت دو مسأله بسیار مهم در 
امر بازرگانی است و من این را می پذیرم که امکان سوءاستفاده وجود دارد در 
عین حال ما باید نظارت مان را در ارتباط با کاالهایی که با ارزهای ارزان قیمت 
وارد می شود بیشتر کنیم و در همین رابطه باید نظارت مان را افزایش دهیم.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: از طرفی 
باید موارد منفی آن را ببینیم اگر امس��ال قرار بود و بنا داش��تیم که اینها را 
قطع کنیم بدون سیاس��ت های حمایت��ی از طبقات پایین اجتماعی و جامعه 
را در صورتی می توانس��تیم قطع کنیم که سیاس��ت های حمایتی و افزایشی 

افزایش قدرت خرید مردم را در نظر داشته باشیم.
ربیع��ی اعالم کرد: آقای رئی��س جمهور اصرار دارد به ه��ر میزانی که ما 
ارزهای حمایتی را کم می کنیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و این نیاز 
به یک برنامه ریزی دارد و با قبول همه انتقادات در این حوزه ما نظارت مان را بر 
کاالها قطعاً افزایش خواهیم داد و وزارت بهداشت و درمان،  که در همین رابطه 
یک قرارگاه تشکیل داده است، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه 

کار می کنند و همسویی بیشتری برای کنترل این حوزه وجود دارد.

رئیس بسیج اساتید:
از داخل ماشین نمی توان نظرسنجی کرد

رئیس بس��یج اس��اتید ب��ا بیان  اینکه از س��ه ق��وه گالیه داریم، ديـــــدگاه
گفت: از داخل ماشین نمی توان نظرسنجی کرد.

مجتب��ی زارع��ی در خطبه های ای��ن هفته نماز 
جمعه تهران بیان اینکه پیشینیان نام روز ملی بسیج 
اساتید را به عنوان شهید چمران نامگذاری کرده اند، 
گفت: دلیل این امر این بود که چمران یک دانشمند 
تم��ام عیار بود که علم و ایمان، س��نت و تجدد را با 

یکدیگر در آمیخته بود.
وی ادام��ه داد: چم��ران رودربایس��تی با فردی 
نداش��ت، اس��تاد بس��یجی باید اینگونه باشد قوی و 
ش��جاع نه از کس��ی بی جهت حمایت نکن��د و نه  از 
دایره انصاف خارج ش��ود، اس��تاد بسیجی باید علم و 

ایمان اخالق و عشق را با نوآوری مختلط کند.
رئیس بس��یج اساتید کشور با بیان اینکه شرایط 
کنونی وضع دانش��گاه های ما اینگونه نیس��ت، افزود 
ن��ه اینکه اس��اتید ای��ن گونه نیس��تند اما س��اختار 
دانش��گاه های ما اینگونه نیست ساختار دانشگاه های 
ما وارداتی است البته اساتید بسیجی سعی می کنند 

این ساختارها را تغییر دهند.
زارع��ی با اش��اره به ارزیابی بس��یج اس��اتید از 
وضع کنونی کش��ور گفت: پس از گذش��ت 40 سال 
از انقالب اس��المی که حوادث مختلفی را دیده ایم و 
حتی در زمستان سال 96 که دشمنان لحظه شماری 
می کردند این نظام فرو بپاش��د و ساعت نیز برای آن 
تعیین کرده بودند به یکباره دست خدا نمایان شد و 

تمام نقشه های شیطانی نقش بر آب شد.
وی با بیان اینکه ترامپی که به دنبال فروپاش��ی 
ایران بود فردی را فرس��تاد برای مذاکره که آن طور 
جواب گرفت، ادامه داد: ما در شرایط قوی قرار داریم 

به طور مثال وقتی ناو هواپیمابر امریکا در گوش��ه ای 
از جهان حرکت می کرد در یک گوشه ای دیگر از این 
جهان یک دولتی س��قوط می کرد ام��ا این ناو امروز 
زمین گیر ش��ده اس��ت و این به دلیل جهاد علمی و 
جهاد بالستیکی است که تهرانی مقدم ها در این چند 

سال انجام داده  اند.
رئیس بس��یج اس��اتید کش��ور با تاکید بر اینکه 
جمهوری اس��المی ایران امروز در شرایط خیلی قوی 
قرار دارد، تصریح کرد: جنبش اس��تادی در ش��رایط 
فعل��ی از  قوای س��ه گانه انتظار دارن��د که به نظریه 

جهاد نزدیک تر شوند.
زارعی با بیان اینکه با بررس��ی هایی که جنبش 
اس��تادی انجام داده مشخص شده که قوای سه گانه 
در ریل کار جهادی قرار ندارند، اظهار داشت: از قویه 
مجریه گله مند هس��تیم، رئیس جمهور در شرایطی 
که تحریم ها فشار وارد می کند تقاضای تاسیس یک 
وزارتخان��ه جدید را می کند این راه حل نیس��ت، آن 
چیزی که کش��ور امروز به آن نیاز دارد تفکر جهادی 
است. قوه مجریه، فرمانداران، استانداران و دولتمردان 
باید امروز به فکر صرفه جویی باش��ند نباید بار مالی 
جدید برای کش��ور ایجاد ک��رد. وی با بیان اینکه در 
شرایطی که کشور نیازمند کار در حوزه آموزش است 
وزارت آموزش و پرورش متزلزل اس��ت، خاطرنشان 
کرد: در ش��رایطی که نیازمن��د کار در حوزه فرهنگ 
هستیم ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تعطیل است.

دول��ت  باید از نیروهای جهادی یاد بگیرد و کارها را 
به صورت جهادی انجام دهد.

رئیس سازمان بسیج اس��اتید با بیان اینکه وزیر 
نف��ت امروز حالت جهادی ن��دارد، افزود: وزارت نفت 
بورس نفت را جدی نمی گیرد، چرا آقای زنگنه برای 
عبور از نفت اقدامی نمی کند، سال هاست که نفت در 
اختیار تکنوکرات هاس��ت برای دور زدن  تحریم های 

نفتی باید از نیروهای جهادی استفاده کنیم.

وی ب��ا تأکید بر اینکه کار با همس��ایگان را باید 
ج��دی بگیریم، گفت: برجام دیگر مرده اس��ت نباید 
از آن س��خن به میان آورد در 11 ماه س��ال 97 پنج 
بازار بزرگ کشورهای همسایه 5/67 درصد صادرات 
از جمهوری اسالمی داشته اند در همین ایام صادرات 
اروپایی ها 28 درصد کاهش داش��ته است قوه مجریه 
بای��د ای��ن را در نظر بگی��رد که اروپایی ه��ا برای ما 
همکاران خوبی نیستند، دولتمردان باید برگردند به 
توان ملی و  اس��تانی کش��ور، باید در اس��تان ها یک 

استعداد از درون جوشیده شود.
رئیس بس��یج اس��اتید کش��ور با بی��ان اینکه از 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز رضایت نداریم، گفت: 
ب��ه طور مث��ال در انتخابات کمیس��یون امنیت ملی 
که یکی از کمیس��یون های مهم است، نمایندگان به 
اختالف رس��یدند باید این اختالفات را کنار بگذاریم 
و ب��ا قدرت به جلو حرکت کنیم. زارعی با بیان اینکه 
بس��یج مستضعفان اخیرا پیش��نهاد کرده است که با 
دولت برای پیش برد کارها و کمک به مردم همکاری 
داش��ته باشد، اضافه کرد: بسیج اساتید می خواهد در 
کنار دولت مشکالت کسب و کار مردم، بازار کاالهای 
اساس��ی و مایحتاج عمومی مردم را ک��ه روز به روز 
بدتر می شود را سامان دهد که هنوز مجلس و وزارت 

دادگستری به این درخواست جواب نداده است.
وی با بیان اینکه از داخل ماش��ین نمی توان نظر 
سنجی کرد اظهار داشت: بس��یج اساتید با 40 هزار 

استاد آماده است که به دولت کمک کند.
رئیس بس��یج اساتید کشور با بیان اینکه از روند 
تح��ول رئیس جدید قوه قضایی��ه حمایت می کنیم، 
گف��ت: در جمه��وری اس��المی برای گم��اردن یک 
مسئول در یک پس��ت اصل بر عدم برائت است مگر 
خالف آن ثابت ش��ود، اتفاقی که در پایتخت رخ داد 
در ش��أن جمهوری اس��المی نبود برخی در انتخاب 

شهردار سابق تهران مقصر هستند.  تسنیم

چهار حقارت آمریکا
ادامه از صفحه اول

رون��دی که البته با واکن��ش منفی جهانیان همراه 
شده و عمال آمریکا نتوانسته جهانیان را از ناکامی هایش 
در برابر ایران منحرف س��ازد که واکنش های گسترده 
جهانی به سرنگونی پهپاد آمریکا و اذعان به توان دفاعی 
ایران و تزلزل توان تهاجمی آمریکا نمودی از آن است.

سرمقاله

خطی��ب موقت نم��از جمعه  ن يبــــو ته��ران گف��ت: تنگ��ه هرمز تر
متعل��ق به کش��ور ما اس��ت و همواره گورس��تان 

متجاوزران بوده و خواهد بود.
حجت االس��الم محمدجواد حاج علی اکبری در 
خطبه های این هفته نماز جمعه تهران، با اش��اره به 
اینکه مس��ئله حجاب و عفاف یک حکم پرحکمت 
الهی است، گفت: حجاب و عفاف یک حکم مترقی، 
بدیع و ریشه دار برای تامین سعادت انسان هاست و 
در همه ادیان جاری و مورد اقبال همه امت ها است و 

نص صریح و موکد قرآن کریم و فرمان الهی است.
وی با بیان اینکه حجاب جسم زن را برای تجلی 
حقیقت های انسانی و زیبایی های فکری و اخالقی او 
محجوب می کند، گفت: زنان مومن، با حجاب خود 
ثابت می کنند که طعمه مردان حوس باز نیستند و 

اجازه نمی دهند که به آنان نگاه ابزاری شود.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه اگر حریم 
خصوصی وارد محیط عمومی و یا محیط عمومی وارد 
محیط خصوصی ش��ود آسیب زاس��ت، تصریح کرد: 
حجاب و عفاف، مرزهای حریم خصوصی و عمومی را 
در زندگی انس��ان تعریف می کند و ساخت و صیانت 

خانواده به موضوع عفاف و حجاب گره خورده است.
حجت االس��الم حاج علی اکب��ری تاکی��د کرد: 
دستگاه اس��تکبار جهانی برای شکستن اراده ملت 
م��ا و رخنه در اراده ملی آنان وارد ش��ده اس��ت و 
نمادهای هویتی ما را نش��انه رفته است. امام جمعه 
موقت تهران تصریح ک��رد: مردمان جهان، ملت ما 
را به عنوان ملتی عفیف، نجیب و خانواده دوس��ت 
می شناس��ند و دشمن می داند که اگر حیای ایرانی 
را ه��دف ق��رار دهد، خان��واده را مورد ه��دف قرار 
داده اس��ت و بر این اس��اس این مس��ئله را یکی از 
راهبردهای اصلی خ��ود قرار داده اند و آنها که خود 
سال هاس��ت که با تمام پوس��ت، خون و وجودشان 
از دس��ت دادن خانواده را ب��ه علت ولنگاری تجربه 
کرده اند، بدنبال آن هستند که این رویه را در کشور 

ما هم پیاده کنند اما راه به جایی نخواهند برد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه دش��من جمع بندی 
کرده اس��ت که برای مهار ق��درت ایران باید مردم 
این کش��ور آلوده به بی بندو باری شوند، ادامه داد: 
بنابراین در این میدان خطیر، حجاب و عفاف زنان 
و دختران و البته حجاب و عفاف پس��ران و مردان 
را به عنوان نماد اصلی هویت برافراشته ملت ما در 
دستور کار خود قرار داده اند که جامعه ما باید وارد 

فضای جدیدی برای مقابله با این مسئله شود.
حجت االسالم حاج علی اکبری با تاکید بر اینکه 
حجاب و عفاف س��نگر هویتی ملی ما است، اظهار 
داش��ت: کس��انی که حجاب و عفاف را در حد یک 
مس��ئله شخصی تقلیل می دهند، در مسیر دشمن 
گام بر می دارند و ما نیازمند تعاون ملی برای مقابله 

با این تصمیم خطرناک استکبار جهانی هستیم.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: امید اسالم 
و انقالب ب��رای گام دوم انقالب اس��المی، جوانان 

هستند که باید در این عرصه خطیر وارد شوند و به 
موضوع حجاب به عنوان میراث مادری خود توجه 
داش��ته باش��ند و اگر در این زمینه س��والی دارند، 

بپرسند و اگر غافل هستند خود را متنبه کنند.
وی در بخش دوم خطبه نماز جمعه با اشاره به 
فرارسیدن سالروز ش��هادت شهید مصطفی چمران 
گفت: به روح مطهر شهید چمران درود می فرستیم 
که یاد وی دلها را زنده می کند چراکه شهید چمران 
مرد عشق، جهاد، ادب و هنر بود و رسالت دانشگاه ها 

باید پرورش انسان هایی در تراز شهید چمران باشد.
حجت االس��الم حاج علی اکب��ری با اش��اره به 
فرارس��یدن هفت��ه ق��وه قضاییه گف��ت: از تالش 
خوب مس��ئوالن ق��وه قضایی��ه و بوی��ژه آیت اهلل 
رئیسی ریاس��ت جدید قوه قضاییه تشکر می کنیم 
که تاکن��ون اقدامات وی امیدبخش بوده اس��ت و 
امیدواریم که خداوند به آنان در تحقق اهدافش��ان 
و رس��اندن دس��تگاه قضا به مرتبه ای در تراز نظام 

جمهوری اسالمی توفیق دهد.
ام��ام جمع��ه موق��ت ته��ران بیان ک��رد: در 
هفته حقوق بش��ر آمریکایی هس��تیم و الزم است 
ک��ه عزیزان ی��ک الیحه بس��یار قوی در افش��ای 
عملیات های ضد حقوق بش��ر آمریکا داشته باشند 
چراکه رفتارهای ضد حقوق بش��ری آمریکا درباره 
ملت ایران بسیار طوالنی است و این مسئله نسبت 

به سایر ملت ها هم صدق می کند.
وی با اشاره به ورود غیر قانونی پهباد آمریکایی 
در مرزهای کش��ورمان اظهار داش��ت: ماجرا از این 
ق��رار بود که یک پهباد پیش��رفته غیرقابل ردیابی 

و شناس��ایی از نوع جاسوس��ی پیشرفته به صورت 
دزدی و مخفیانه در محدوده تنگه هرمز وارد خاک 
سرزمین ما شد و اینجاست که غیرت جوانان رشید 
و عزیز ما جوشید و با سامانه تمام بومی سوم خرداد 

نیروی هوافضای سپاه این پهباد ساقط شد.
حجت االسالم حاج علی اکبری با اشاره به اینکه 
کاخ س��فید به صورت دستپاچه ابتدا این مسئله را 
تکذیب و س��پس تایید کرد و بعد ادعا کرد که در 
محدوده منطقه بین المللی بوده است، تصریح کرد: 
ترامپ هم یک جلس��ه فوق العاده ای تش��کیل داد 
و در آن جلس��ه صرفاً هذیان گوی��ی و طنزپردازی 
ک��رد و گفت که پهباد آمری��کا در محدوده منطقه 
بین المللی بوده است که معلوم می شود آقایان هم 
عق��ل و هم جغرافیای ش��ان ضعیف اس��ت و توجه 
ندارند که تنگه هرمز متعلق به کش��ور ما اس��ت و 

همواره گورستان متجاوزران بوده و خواهد بود.
ام��ام جمعه موقت ته��ران وی با بی��ان اینکه 
سپس مقامات آمریکا گفتند که شاید هم ما اشتباه 
کردیم که باید بگوییم بله شما اشتباه کردید اما این 
اولین بار نیست که چنین اشتباهی می کنید، متذکر 
شد: سوال ما از آنان این است که مگر ملوانان نبودند 
که اش��تباه کردند و آن فضاح��ت را به بار آوردند و 
آیا باز هم اش��تباه کردید؟ شما می خواستید میزان 

توانمندی های ما را دوباره امتحان کنید.
وی گفت: پس از شکست های پی درپی آمریکا 
در مقابل ایران در عرصه سیاس��ی و دیپلماتیک و 
ضربه فنی اخیر مبنی بر اتفاقی که در جریان اعزام 
نخست وزیر ژاپن به ایران برای تقاضای مذاکره رخ 

داد، آن��ان بدنبال آن بودند ک��ه توانانیی های ما را 
امتحان کنند که فرزندان رشید ملت ایران به آنان 

پاسخ به موقع و شایسته ای دادند.
حجت االس��الم حاج علی اکبری با بیان اینکه ما 
اه��ل مقاومت و بازدارندگی فعال هس��تیم، تصریح 
کرد: ما هیچ گاه شروع کننده جنگ نبوده و نخواهیم 
بود اما به آنان می گوییم که اگر ش��روع کنید، شما 
تمام کننده نیس��تید و اگر یکی بزنید، حداقل یکی 

می خورید که خوردید و چه بسا سه تا بخورید.
ام��ام جمعه موقت ته��ران با اش��اره به اینکه 
نیروهای مس��لح ما اه��ل پنهان کاری نیس��تند و 
اقدامات خود را به صورت ش��فاف اعالم می کنند، 
گف��ت: در مقابل، آمریکایی ه��ا اهل مخفی کاری و 
دزد دریایی و هوایی هستند و اخیراً هم نفتکش ها 
را زدن��د و پنه��ان کاری کردن��د. وی بی��ان کرد: 
کشورهای مفلوک منطفه که چشم و امیدشان به 
آمریکاس��ت، پول نفت را صرف خرید سامانه های 
آمریکای��ی کردند و نتیج��ه آن را دیدند و بدانند 
که اگر کنار ما باش��ند برایش��ان بهتر است. تا کی 

می خواهند به حماقت خود ادامه دهند؟
حجت االسالم حاج علی اکبری ادامه داد: جبهه 
مقاومت اس��المی هم پیام جدی��د دریافت کرد و 
روش مقاومت به صورت فعال ادامه خواهد یافت و 
م��ردم هم دریافتند که بچه های چمران و طهرانی 
مقدم زنده هس��تند و دس��ت اقتدار و قدرت ملت 

هستند و به موقع اقدام و اعالم می کنند.
ام��ام جمعه موق��ت تهران خاطرنش��ان کرد: 
آمریکایی ها به جای حرف های بی ربط خوب است 
ک��ه از ملت ایران بابت این اقدام عذرخواهی کنند 
و همچنین دولت و وزارت خارجه باید این مسئله 
را ب��ه صورت بین المللی پیگی��ری قضایی کنند تا 

آمریکایی ها پاسخگو باشند.
وی گف��ت: بار دیگ��ر الزم اس��ت از فرزندان 
سبزپوش امنیت آفرین نظام یعنی سپاهیان تشکر 

کرده و برای آنان آرزوی توفیق داریم.  مهر

حجت االسالم حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه تهران:

تنگه هرمز گورستان متجاوزان است
برخورد با بدحجابی بايد عاقالنه و هنرمندانه باشد

واليـت رهبر معظم انقالب اس��المی  دس��ت اندرکاران بـــا  دی��دار  در 
کنگره بزرگداش��ت 5400 شهید استان کردستان 
فرمودند: عناصر مؤمن، عالقه مند و هوش��مند در 
کردس��تان توطئه  دش��من را خنثی کردند؛ یعنی 

نگذاش��تند که دعوای ُکرد و فارس یا ُکرد و ترک 
در آنجا زنده بشود.

بیان��ات رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار 
دس��ت اندرکاران کنگره بزرگداش��ت 5400 شهید 
اس��تان کردستان که در تاریخ 27 خرداد 98 برگزار 

شده بود، روز پنجشنبه در محل این 
همایش در سنندج منتشر شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
این دیدار، شهدای عزیز کردستان 

را متمایز از مناطق دیگر کشور 
برشمردند و گفتند: مبارزان 

کردستان در عین مبارزه با 
دشمن خارجی، در داخل 
خانه و محیط زندگی خود 
نیز با ضدانقالب در جنگ 
بودن��د، بنابراین ش��هادت 
در ای��ن منطقه با فداکاری 
مجاه��دت  ب��ا  و  بیش��تر 

صادقانه توأم بوده است.
رهبر انقالب اس��المی، 

مردم کردس��تان  دیگر  مزیت 
توطئ��ه  ک��ردن  خنث��ی  را 
اختالف افکنی قومی و مذهبی 
خواندند و خاطرنشان کردند: 
کشور ما از لحاظ تنوع قومی 
کم نظیر است و اقوام مختلف 
تحت نام بزرگ ایران و ملت 
ایران در کن��ار هم زندگی 
البته دش��منان  می کنند، 
از ابت��دا قصد داش��تند از 
اختالفات مذهبی و قومی 
برای شکس��ت جمهوری 
اما  کنند  اس��تفاده  اسالمی 
عناصر مؤمن و هوش��مند 
در کردس��تان و همچنین 

در آذربایجان غربی، این توطئه را خنثی، و با خدمت 
به انقالب، دشمن را مأیوس کردند.

 ایش��ان تکریم ش��هیدان و خانواده های آنان 
را وظیف��ه آحاد مردم و مس��ئوالن دانس��تند و با 
تأکید بر تولید آثاری که خروجی آنها شناس��اندن 
قدر و عظمت کار ش��هیدان برای کش��ور باش��د، 
افزودند: مردم و به  ویژه نس��ل ج��وان باید بدانند 
برای پایه گذاری و محکم ک��ردن پایه های انقالب 
و پیشرفت و سربلندی این شجره طیبه و پرافتخار 

چه تالش هایی انجام شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره 
به سیاس��ت غلط و معیوب رژی��م پهلوی در عقب 
نگه داشتن مناطق کردنشین، خطاب به مسئوالن 
اس��تان ب��ر کار عمرانی و ت��الش و پیگیری برای 

جبران عقب ماندگی های استان تأکید کردند.

رهبر انقالب: 

عناصر مؤمن و هوشمند در کردستان 
توطئه  دشمن را خنثی کردند

شهادت در کردستان با فداکاری و مجاهدت بیشتر توأم بوده است
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