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پیروزی در سرنگونی پهپاد آمریکایی را 
با توسل به امام رضا)ع( به دست آوردیم

فرمان��ده نی��روی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی گفت: پی��روزی در س��رنگونی پهپاد متجاوز 
آمریکای��ی بر فراز آس��مان ایران را با توس��ل به امام 

رضا)ع( به دست آوردیم.
س��ردار »امیرعلی حاجی زاده« در مراسم اهدای حکم 
خادمی حضرت رضا)ع( توس��ط تولیت آس��تان قدس 
رضوی به نیروهای نظامی که موجب س��رنگونی پهپاد 
متجاوز آمریکایی ش��دند، با بی��ان اینکه این عملیات 
ابعاد مختلفی داشت که باگذشت زمان روشن خواهد 
ش��د، اظهار کرد: عملیات س��رنگونی پهپاد آمریکا در 
آس��مان ایران ب��ه تعبیر مقام معظم رهب��ری از همه 
جهات موفق بوده اس��ت، این عملیات هیمنه استکبار 
جهانی را شکس��ت و اسکلت پوس��یده و ترک خورده 

استکبار را برای همه روشن کرد.
وی این پیروزی را حاصل توسل به امام رضا)ع( خواند 
و اظه��ار کرد: حدود یک ماه قب��ل از این عملیات به 
حرم مطهر رضوی مش��رف شده بودیم، در آن تشرف 
از امام رضا)ع( خواستیم که شرایطی را فراهم آورند تا 
بتوانیم اقتدار نظام را به دش��من نشان دهیم، بنابراین 
این پیروزی را حاصل عنایت حضرت رضا)ع( می دانیم. 
س��ردار حاجی زاده گفت: دنباله ه��ای آمریکا از ایران 
س��یلی خورده بودند، اما برای اولین بار بود که اقتدار 

ایران اسالمی در برابر آمریکا نشان داده می  شد.
وی ویژگی تمام نیروهای هوافضای س��پاه پاس��داران 
انق��الب اس��المی را تبعیت مح��ض از منویات والیت 
دانس��ت و گفت: تمام تالش ما پر کردن مشت والیت 
در برابر دش��منان و مستکبران اس��ت و رمز موفقیت 
خود را تبعیت از والی��ت می دانیم و معتقدیم هرکجا 
در کش��ور از خط والیت فاصله گرفته شده آنجا محل 

خسران بوده است. میزان

اخبار

نمایندگان معترض به حکم خاتمی شریک جرم وی هستند
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس نهم گفت: اینکه برخی نمایندگان مجلس 
اعالم کنند حکم صادر ش��ده برای محمدرضا خاتمی قابل قبول نیست، نشانگر 

آن است که این افراد خود را در حکم صادره سهیم می دانند.
محمدصال��ح جوکار گفت: دس��تگاه قضایی محلی برای رس��یدگی به جرایم و 
تخلفات است و اگر قرار باشد هر کسی احکام آن را زیر سؤال ببرد نظم و انضباط 
در جامع��ه به هم می خورد. وی گفت: اینکه برخ��ی نمایندگان اعالم می کنند حکم 
صادر شده برای محمدرضا خاتمی قابل قبول نیست نشانگر آن است که این افراد خود 
را در حکم صادره و تخلف انجام شده سهیم می دانند. نماینده ادوار استان یزد در مجلس 
تصریح کرد: نهادهایی مانند مجلس که مردمی محس��وب می ش��ود باید به این موضوع 
توجه کنند که رعایت قوانینی که خود آنها وضع کرده اند اجرای این قوانین بسیار مهمتر 

از اعمال قوانین است. فارس

پرداخت ۱۳۷ میلیارد تومان خسارت به استان های درگیر سیل
معاون وزیر کشور گفت: تاکنون ۱۳۷ میلیارد تومان خسارت به استان های درگیر 
سیل پرداخت شده اس��ت. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
در نشس��ت شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در اهواز اظهار کرد: رئیس 
جمه��ور پیگیر پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر برای اس��تان های 
خوزستان و گلستان است. وی با اشاره به اینکه در بحث بازسازی مسکن مشکلی 
وج��ود ندارد و بنیاد مس��کن با توجه به تجربیاتی که دارد کار در حال انجام اس��ت 
اظهارداشت : پس از پرداخت خسارت های مسکن و کشاورزی اولویت پرداخت خسارت 
به بخش صنعت است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: با مشارکت وزارت 
نفت ۴۰ میلیارد تومان نیز به استان خوزستان در موضوع سیل پرداخت شده است. وی 
اظهارداشت : همچنین بازسازی مدارس شروع شده و بزودی بازسازی مراکز درمانی نیز 

آغاز می شود. پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور

 تالش برخی برای لغو مجازات خاتمی حمایت از فتنه است
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اینکه جمعی 
از نمایندگان برای لغو مجازات »رضا خاتمی« نامه جمع آوری کنند، حمایت از 
فتنه است. سید حسین نقوی حسینی با اشاره به صدور حکم محمدرضا خاتمی 
از سوی دادگاه، گفت: احکام قضائی که در حال حاضر صادر می شود هم شفافیت 
الزم را دارد و هم در معرض دید همه و صاحبنظران قرار دارد و این پرونده هم با 

همین رویکرد بررسی شده است. 
نقوی حس��ینی با بیان اینکه اقدامات این روزهای خاتمی و همفکران وی در مقابل روند 
قانونی و صدور رأی، یادآور همان اتفاقات تلخ س��ال ۸۸ اس��ت، اظهار داشت: ما نباید در 
جامعه تنش ایجاد کنیم. همانطور که شخصیت هایی از دولت قبل اعم از مشایی، رحیمی 
و بقای��ی به زندان محکوم ش��دند به همین دلیل، درباره پرون��ده محمدرضا خاتمی هم 

محکمه تشکیل شده و حکمی صادر شده است. مهر

عض��و کمیس��یون انرژی مجل��س خواس��تار ورود 
نهادهای امنیتی به ماجرای همکاری عجیب یک 
مؤسس��ه نفتی با یک شرکت غربی به نام »دنا« 

شد.
هدایت اهلل خادمی با بیان اینکه مؤسسه مطالعات 

بین المللی انرژی در حال عرضه اسناد و اطالعات 
مهم بخش انرژی به یک ش��رکت آلمانی است گفت: 

این همکاری در ظاهر مربوط به پروژه بهینه س��ازی مصرف 
انرژی در کشور است ولی در لوای این همکاری مشاوره ای، 
بخش مهمی از اطالعات مراکز انرژی کش��ور در اختیار این 

شرکت آلمانی قرار گرفته است.
ای��ن نماین��ده مجل��س اضافه کرد: بر اس��اس مس��تندات 
موجود، مدیر این ش��رکت »آندرس کولم��ن« نام دارد که 
سابقه همکاری با اسرائیل داشته است. سال ها پیش برنامه 
تبادل راهبران جوان اس��رائیلی – آلمانی اجرایی ش��د که 
کولمن نیز در این برنامه نقش مهمی داش��ته اس��ت. وی با 
بیان اینکه در ش��رایط تحریم اینگونه اقدامات عجیب است 
تصریح کرد: طبق اس��نادی که وجود دارد، این ش��رکت به 
تمامی اطالعات انرژی بویژه اطالعات نیروگاهی دسترس��ی 
پیدا خواهد کرد که یک خطر بزرگ برای کش��ور است زیرا 
برق و ش��بکه توزیع برق اصلی ترین زیرساخت هر کشوری 
است که بس��یار مهم به ش��مار می رود. نماینده مردم ایذه 
و باغمل��ک تصریح کرد: باید مش��خص ش��ود دلیل چنین 
همکاری چیس��ت آن هم در زمانی که به گفته مس��ئوالن 
کشور، یکی از سرمایه گذاری های دشمنان در تضعیف نظام، 
دریافت اطالعات دقیق از زیرساخت ها و مسائل محرمانه ای 
اس��ت که باید تحفظ بیش��تری روی آن وجود داشته باشد. 
وی ب��ا ذکر مثالی از ماجرای اس��تاکس نت گفت: با وجود 
مراقبت کامل از اس��رار و تأسیسات هس��ته ای، شبکه نفوذ 

ب��ا ورود به این صنعت، با بکارگیری ویروس��ی در 
حال تخریب زیرساخت های هسته ای کشور در 
دولت گذش��ته بود که با کش��ف آن، از تخریب 
زیرس��اخت های هس��ته ای جلوگیری شد ولی 
امروز اطالعات بخش انرژی که استراتژیک ترین 
اطالعات اقتصادی است به راحتی در اختیار یک 
ش��رکت آلمانی قرار می گی��رد. خادمی اذعان کرد: 
اطالعاتی که در اختیار این ش��رکت غربی قرار گرفته روی 
بخش توزیع انرژی ش��امل برق و سوخت و همچنین حوزه 
پتروش��یمی تاکید بیش��تری دارد؛ فرض کنید این شرکت 
تمامی اطالعات مراکز انتقال انرژی را دریافت کرده باشد و 
از همین اطالعات برای حمله س��ایبری به تأسیسات انرژی 
کش��ور استفاده شود، هزاران میلیارد تومان به کشور آسیب 

وارد خواهد کرد.
عضو کمیس��یون انرژی خاطرنش��ان کرد: آنطور که اس��ناد 
نش��ان می ده��د ای��ن ش��رکت در قال��ب یک مش��اور این 
اطالع��ات را دریافت و بدون هیچ چالش��ی، این اطالعات را 
از ایران خارج کرده اس��ت. شبیه کاری که شرکت توتال با 
پارس جنوبی کرد و دو س��ال پی��ش همه اطالعات مخزنی 
بزرگتری��ن مخزن گازی جهان را از ای��ران خارج کرد. این 
نماینده مجلس با بیان اینکه احتماالً وزارت نفت و نهادهای 
اطالعات��ی از ق��رارداد مذک��ور اطالعی ندارن��د گفت: برای 
تکرار نش��دن خبرهای چالش آفرین مانند کشف باند نفوذ 
و جاسوس��ی و … ورود نهاده��ای اطالعاتی به این پرونده 
ضروری اس��ت. ضمن آنکه باید بررسی شود سفرهای انجام 
ش��ده برای اجرای این قرارداد در چ��ه تاریخ هایی و چگونه 
بوده اس��ت. وی در پایان از ریاس��ت قوه قضائیه درخواست 
کرد تیمی را برای بررس��ی این موضوع و موضوعات مشابه 

مأمور رسیدگی کند. مهر

هدایت اهلل خادمی:
اسرار انرژی ایران در اختیار شرکت آلمانی-صهیونیستی قرار گرفته است

انتخاب س��ه حقوقدان ش��ورای نگهبان، موافق��ت مجلس با 
دوفوریت طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری به حذف سود 
و جریمه مضاعف، تصویب کلیات الیحه کمک به س��اماندهی 
پس��ماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی از مهمترین 
اخبار روز س��ه شنبه جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بود. 
جلس��ه علنی مجلس به ریاس��ت علی الریجانی برگزار شد و 
بررسی الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت 
استان های ساحلی و کالنشهرها با مشارکت بخش غیردولتی، 
بررسی صالحیت کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان و... در 

دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در جریان بررسی صالحیت کاندیداهای حقوقدان معرفی شده 
از س��وی قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان، محمد 
دهقان یکی از کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر 
این که شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی باید با یکدیگر 
قرابت و تعامل داش��ته باش��ند، گفت: از طریق تعامل شورای 
نگهبان با نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی می توان شاهد 
ارتقاء کارآمدی قوه مقننه در زمینه قانون گذاری و سایر مسائل 
باش��یم. همچنین صادق��ی مقدم یکی دیگ��ر از  کاندیداهای 
حقوقدان ش��ورای نگهبان با تاکید بر این که همکاری اعضای 
ش��ورای نگهبان و نمایندگان مجلس در تقلیل موارد ارجاعی 
به مجمع تشخیص مؤثر است، خطاب به نمایندگان گفت که 
در حد توان در دس��ترس آنها خواهد بود. در ادامه این جلسه 
هادی طحان نظیف به کاندیدای دیگر حقوقدان شورای نگهبان 
با تاکید بر این که باید تعامل شورای نگهبان و مجلس شورای 
اسالمی افزایش یابد، گفت: بنده اطمینان می دهم اگر به عنوان 
حقوق دان وارد شورای نگهبان شوم با هم افزایی مجلس شورای 
اس��المی و ش��ورای نگهبان تحرک و پویایی جوانان، جسارت 
اظهارنظ��ر، روحی��ه تحول زایی و بهره من��دی از علم و تجربه 

بزرگان را مبنای کار خود قرار دهم. عبدالحمید مرتضوی دیگر 
کاندیدای حقوقدان ش��ورای نگهبان با طرح این پرسش که تا 
کی می خواهیم از قوانین سایر کشورها استفاده کنیم؟ افزود: 
قطعاً تطبیق قوانین با قوانین دیگر کشورها کار ساده ای است 
اما باید به جایی برس��یم که بتوانیم قوانین مان را صادر کنیم 
که می توان در این راه گام برداشت. باید مجموعه قوای کشور 
بر تصمیم سازی و تصمیم گیری مؤثر باشند. درنهایت با رأی 
مجلس، محمد دهقان، محمدحس��ن صادق��ی مقدم و هادی 
طحان نظیف به عنوان س��ه حقوقدان شورای نگهبان انتخاب 
شدند. در جریان انتخاب سه عضو حقوقدان شورای نگهبان از 
سوی مجلس و رأی به محمد دهقان به عنوان عضو حقوقدان 
شورای نگهبان، مجلس با استعفای وی از نمایندگی موافقت 
کرد. در ادامه جلسه، با ۱۲۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۹ 
رأی ممتن��ع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر طرح اصالح آئین 
نامه داخلی مجلس  در اولویت قرار گرفت. دو فوریت طرح الزام 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه 
مضاعف از بدهی تس��هیالت گیرندگان در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان 
با ۱۸۵ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع 
۲۳۷ نماین��ده حاضر با آن موافقت کردند. نمایندگان مجلس 
همچنین کلیات الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی 
با مش��ارکت بخش غیردولتی را ب��ا ۱۴۵ رأی موافق، ۶۰ رأی 
مخال��ف و ۳ رأی ممتنع از مجم��وع ۲۳۷ نماینده حاضر در 

مجلس تصویب کردند.
در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس درخواست دولت مبنی 
بر دو فوریت رس��یدگی به الیحه اصالح بند »الف« تبصره ۱۱ 
ماده واحد بودجه سال ۱۳۹۸ را بررسی کرده و با آن موافقت 

کردند. ایسنا

دهقان از مجلس به شورای نگهبان رفت
انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
ائمه ی جمعه ی سراس��ر کشور با اش��اره به »ضرورت سلوک و 
رفتار مردمی ائمه ی جمعه«، نماز جمعه را امری بس��یار مهم، 
»تأمین کنن��ده ی نی��از جامعه به ذکر و اجتم��اع و همدلی« و 
»زمینه ساز استقرار گفتمانهای عالی و بصیرت بخش« خواندند 
و با انتقاد ش��دید از رفتار طلبکارانه ی اروپایی ها و عمل نکردن 
آنها به ۱۱ تعهد برجامی شان، تأکید کردند: روند کاهش اجرای 
تعه��دات ایران قطعاً ادامه خواهد یافت و توفیقات ملت و نظام 
جمهوری اس��المی در مقابل چشمان حس��رت زده ی غربی ها 

روزبه روز بیشتر خواهد شد.
رهبر انقالب اس��المی در این دیدار که در ایام چهلمین س��ال 
برپای��ی نماز جمعه بعد از پیروزی انقالب صورت گرفت، ضمن 
تبریک ایام میالد حضرت امام رضا علیه الس��الم، »توجه دادن 
دله��ای مردم به ذکر اله��ی« را از ویژگی های مهم نماز جمعه 
برش��مردند و افزودن��د: ویژگی دیگ��ر نماز جمع��ه، »اجتماع 
مؤمنان« و »زمینه س��ازی برای همدل��ی، یکپارچگی و تألیف 

قلوب« است.
ایش��ان با اشاره به گستردگی نهاد نماز جمعه در سراسر کشور 
به عنوان یک زنجیره و شبکه ی به هم پیوسته، خاطرنشان کردند: 
این مجموعه ی گس��ترده، توانایی نهادین��ه کردن عالی ترین و 
دش��وارترین گفتمانها در موضوعات اصلی و ضروری کش��ور را 

دارد که این، از ویژگی های برجسته ی نماز جمعه است.
رهب��ر انقالب اس��المی، ائمه ی جمعه ی سراس��ر کش��ور را به 
تبیی��ن اهمیت و جایگاه نماز جمع��ه، توصیه ی مؤکد کردند و 
در جمع بندی اولین محور از س��خنان خود، گفتند: بدانیم که 
نماز جمعه، مس��ئولیت بزرگ و سنگینی است که ویژگی های 

ممتازی دارد و باید این فرصت را مغتنم شمرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، محور دوم س��خنان خود را به »لزوم 
توصی��ه به تق��وا« در خطبه های نماز جمع��ه اختصاص دادند 
و افزودن��د: یک��ی از نیازهای امروز جامعه ی ما تقوا اس��ت که 
زمینه س��از حل مش��کالت مادی و معنوی جامعه خواهد شد، 
ام��ا این تقوا باید به صورت مصداقی و عینی در خطبه های نماز 
جمعه تبیین ش��ود و نه به ص��ورت توصیه ی کلی و بدون بیان 

مصادیق.
ایش��ان »تقوا در فضای مجازی« را از نیازهای جامعه دانستند 
و افزودن��د: یکی از گرفتاری ه��ای امروز ما، رواج دروغ، تهمت، 
ش��ایعه و مس��ائلی از این قبیل در فضای مجازی است که باید 
در خطبه های نم��از جمعه، لزوم رعایت تقوا در فضای مجازی 

تبیین شود.
رهب��ر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: »بی��ان چگونگی 
رعای��ت تقوا در مس��ائل خانوادگی و وظایف پ��دران و مادران 
در تربی��ت دینی و اخالقی فرزن��دان«، »بیان مصادیق تقوا در 
روابط زوجین و در مس��ائل مربوط به اسراف در جامعه« و نیز 
»اجتناب از دروغ و تهمت در کسب وکار و معامالت«، از جمله 
مصادیق عینی و عملی تقوای مورد نیاز جامعه اس��ت که باید 

در نمازهای جمعه بیان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از مصادیق رعایت تقوا را، 
»اجتناب از ناامید کردن جوانان« برشمردند و افزودند: برخی ها 
در م��دارس، دانش��گاه ها و حت��ی در محیط های کس��ب وکار، 
به گون��ه ای صحبت میکنند که جوان از آینده ناامید میش��ود. 
ناامید کردن جوان یعنی گرفتن فرصت و قدرت عنصر جوان از 

کشور و جامعه ی اسالمی و این خود یک منکر است.
»س��لوک عملی ائمه ی جمعه و نح��وه ی ارتباط آنان با مردم« 
سومین محوری بود که رهبر انقالب اسالمی به آن پرداختند.

حض��رت آیت اهلل خامنه ای گفتند: رفت��ار و عمل ائمه ی جمعه 
بای��د به گونه ای باش��د که م��ردم از آن، دین، تق��وا، صداقت و 

انقالبی گری را استشمام کنند.
ایش��ان »مردم��ی ب��ودن و انس با م��ردم به ص��ورت واقعی و 
غیرتصنع��ی« را از ضروری��ات س��لوک عمل��ی ائم��ه ی جمعه 
برش��مردند و افزودند: پیگیری مش��کالت مردم با چهره ی باز 
و گش��اده، اجتناب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت و 
اف��راد چرب زبان، و مراقبت از نزدیکان و فرزندان، از موارد مهم 

در سلوک عملی ائمه ی جمعه است.
رهب��ر انق��الب اس��المی در بیان نکت��ه ی چهارم ب��ا تأکید بر 
»ضرورت غنی س��ازی خطبه های نماز جمعه« گفتند: خطبه ها 
باید پُرمغز، آموزنده، راه گش��ا و حاوی پاسخ به سؤاالت مختلف 

مردم بویژه جوانان باشد.
ایش��ان »ارتباط و انس با جوانان« را بهترین راه درک مسائل و 
ابهامات ذهنی آنان دانس��تند و به ائمه ی جمعه توصیه کردند 
هر هفته وقت مش��خصی را به دیدار با جوانان اختصاص دهند 

تا بتوانند خطبه های قابل استفاده بیان کنند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای »اس��تفاده از جوانان مؤمن، بافکر و 
مورد اعتماد را در س��تادهای نم��از جمعه« ضروری خواندند و 
ب��ه ائمه ی جمعه توصیه ی مؤکد کردند خطبه ها را کوتاه، بلیغ 

و رسا بیان کنید.
رهبر انقالب اس��المی »حمای��ت از جهت گیری ها و جریانهای 
انقالب��ی« را از وظایف ائمه ی جمعه ی کش��ور برش��مردند اما 
تأکی��د کردند: در عی��ن حمایت از جریانه��ای انقالبی باید به 

همه ی طرفها روی خوش نشان دهید.
»حمایت از تش��کلهای جوان و خودجوش فرهنگی در سراسر 
کشور« و »اتخاذ مواضع انقالبی و منطبق با سیاستهای نظام« 

دو توصیه ی مؤکد دیگر رهبر انقالب به ائمه ی جمعه بود.
ایش��ان خاطرنشان کردند: کش��ور با »روحیه ی انقالبی« قابل 
پیش��رفت کردن است و با حرکت انقالبی به اوج تکامل میرسد 
و هرگونه کوتاه آمدن از این مواضع، نه فقط به ضرر انقالب بلکه 

به ضرر ملت، کشور و آینده ی ایران خواهد بود.
رهبر انقالب اس��المی، ائمه جمعه را از برخورد با دستگاهها در 
نمازجمع��ه پرهیز دادند و افزودند: گاهی یک منکر و مش��کل 

بزرگ وجود دارد که با وجود پیگیری های مکرر حل نمی شود، 
بی��ان این موارد که خیلی هم نادر اس��ت، در نماز جمعه ایراد 
ندارد اما نباید به محض دیدن مشکلی در دستگاههای دولتی، 
قضایی و یا مراکز دیگر، آن را در خطبه ها مطرح کرد، چرا که 
تأثیر مثبت ندارد، موجب افزایش شکافها و اختالفها می شود و 

مردم را دچار تشویش می کند.
ایش��ان طرح عملکردهای مثبت و امیدبخ��ش در نماز جمعه 
را کام��اًل ضروری خواندند و افزودن��د: حرکتی در زمینه رونق 
تولید در کش��ور شروع شده که الزم است مصادیق این جریان 

امیدبخش در خطبه ها بیان شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تمرکز دستگاههای تبلیغاتی دشمن 
ب��ر »ناکارآمدنمایی نظ��ام« و »ناامید کردن م��ردم« را یادآور 
ش��دند و افزودند: باید با بی��ان واقعیات امیدبخش، مردم را در 

مقابل هجوم رسانه های بیگانه کمک کرد.
رهبر انقالب اسالمی بخش پایانی سخنانشان را به مسائل جاری 
و کلی کشور اختصاص دادند و تأکید کردند: خوشبختانه ملت 
و نظ��ام، عظمت و اقتدار و ثبات خود را به دنیا نش��ان داده اند 
و به دش��منان تحمی��ل کرده اند. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با 
اش��اره به اذع��ان عمدتاً پنهان مقامات کش��ورهای مختلف در 
مذاکرات گوناگون و س��طح باالی سیاسی جهان گفتند: حتی 
در مذاکرات و محافلی که ما حضور نداریم، حرف از قدرت ملت 
ایران و نظام جمهوری اس��المی در میان است که این واقعیت 
نشان می دهد نظام مردمی ایران توانسته است عظمت و اقتدار 
خود را به کوری چشم دشمنان، به اثبات برساند. رهبر انقالب 
اس��المی، »دس��ت یاری پروردگار« را عامل اصلی ایس��تادگی 
و موفقی��ت ملت در مقابل فش��ارها و توطئه های چهل س��اله 
دشمنان خواندند و افزودند: اقتدار روزافزون جمهوری اسالمی 
در مقابل چش��مان حس��رت زده دشمنان، نش��انه ی بی تردیِد 
حمایت خداوند متعال از انقالب اس��المی و ملت ایران اس��ت. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در ریش��ه یابی برخورد گس��تاخانه 
غربی ها از جمله اروپایی ها با ایران در مس��ائل جاری برجامی، 

به خصلت »تکبر« آنان اشاره کردند و گفتند: خودبزرگ بینی 
موجب می شود غربی ها نتوانند حقایق را درک کنند، البته این 
تکبر در مقابل ملتها و کشورهای ضعیف برای آنان موفقیت به 
همراه می آورد، اما در مقابل ملتهایی که نمی هراسند و از حق 

خود دفاع می کنند، غربی ها را دچار شکست می کند.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به س��خنان صری��ح وزیر امور 
خارج��ه درباره ۱۱ تعهد برجام��ی اروپایی ها در مقابل ایران و 
عم��ل نکردن آنها حتی به یک تعهد، گفتند: وزیر امور خارجه 
که واقع��اً زحمت هم می کش��د و مالحظ��ات دیپلماتیک هم 
دارد، ب��ه صراح��ت از عمل نکردن اروپایی ه��ا حتی به یکی از 

تعهداتشان سخن می گوید.
ایش��ان خاطرنشان کردند: ما به تعهدات خود در برجام و حتی 
باالتر از آن عمل کرده ایم و حاال که به علت رفتار آنها ش��روع 
به کاهش اجرای تعهداتمان کرده ایم، اروپایی ها طلبکارانه و با 

پررویی می گویند چرا این کار را می کنید.
ایش��ان تأکید کردند: ش��ما اروپایی ها که هیچ یک از تعهدات 
خ��ود را اجرا نک��رده اید، به چه حقی از م��ا می خواهید که به 
تعهدات خود پایبند باش��یم؟ بدانید که ما تازه کاهش تعهدات 

را شروع کرده ایم و این فرایند قطعاً ادامه خواهد یافت.
رهبر انقالب با انتقاد بسیار شدید از دزدی دریایی انگلیسی های 
خبیث گفتند: آنها که خباثتشان برای همه آشکار است کشتی 
ما را با راهزنی دریایی ربوده اند اما سعی می کنند به آن شکل 
قانونی بدهن��د. البته عناصر مؤمن در جمهوری اس��المی این 
کاره��ا را ب��ی جواب نمی گذارند و در فرصت و جای مناس��ب 

پاسخ خواهند داد.
رهب��ر انقالب اس��المی با ابراز خرس��ندی از دل بریدن ملت و 
مس��ئوالن از بیگانگان افزودند: به برکت این دل بریدن، کشور 
از درون در حال جوش��یدن است و این حرکت تحسین برانگیز 

حتماً به موفقیت های بیشتری منجر خواهد شد.
ایش��ان توانمندی ه��ای افتخارآفرین دفاعی کش��ور را نتیجه 
فشارها و دل بریدن از بیگانگان در دوران دفاع مقدس خواندند 
و افزودند: حرک��ت کنونی نیز به برکت تکیه بر خود در زمینه 

های مختلف از جمله اقتصادی به نتایج مهمی خواهد رسید.
رهبر انق��الب افزایش مراجعه دس��تگاههای دولتی به جوانان 
مبتکر، فعال و خوشفکر را از جمله نتایج دل بریدن از بیگانگان 
دانستند و تأکید کردند: استمرار جوشش درونی به فضل الهی 

به استغنای واقعی ایران عزیز از بیگانگان منجر خواهد شد.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المی، حجت االس��الم 
حاج علی اکب��ری رئیس ش��ورای سیاس��تگذاری ائم��ه جمعه، 
نمازجمع��ه را از ب��رکات انقالب و از عوام��ل اصلی حفظ نظام 
اس��المی خواند و افزود: امروز در ۹۰۰ ش��هر نمازجمعه اقامه 
می ش��ود و در طی ۴۰ س��ال گذش��ته با برگزاری بدون وقفه 
۲۰۷۹ هفت��ه نم��از جمعه حدود ۲۰۰ هزار س��اعت محتوا در 

خطبه های نمازجمعه شهرهای کشور ارائه شده است.
حجت االس��الم حاج علی اکبری، نماز جمعه را رس��انه ای موثر 
خواند وخاطرنش��ان کرد: نه��اد نمازجمعه به عن��وان قرارگاه 
مردمی تحقق بیانیه گام دوم، هدف اصلی خود را دس��تیابی به 
نمازجمعه تراز انقالب اس��المی با ویژگی هایی همچون جامعه 
پردازی و تمدن س��ازی قرار داده و ائمه جمعه سعی می کنند 
نق��ش خود را در تبیین گفتمان انقالب اس��المی متناس��ب با 

شرایط کنونی و نیازهای جامعه ایفا کنند.

یادداشت

سناریوی هالیوودی آمریکا
 برای جنگ با ایران

ادامه از صفحه اول

ای��ران هراس��ی که از س��وی آمریکا علی��ه جمهوری 
اسالمی ش��کل گرفته و برخی سران عربی کشورهای 
منطق��ه نیز فریب آن را خ��ورده اند یا در بازی آمریکا 
نقش بازی می کنند، با اقدامی که علیه سپاه پاسداران 
انجام داد، مرحله دیگری از پروژه ایران هراسی را آغاز 

کرده است.
حمایت چند کش��ور و رژیم در منطقه همچون رژیم 
اس��رائیل، سعودی و بحرین از اقدام آمریکا علیه سپاه 
پاسداران، به معنای ورود چنین رژیم ها و کشورهایی 
برای جنگ با ایران نیست، بلکه آنها توقع دارند آمریکا 

آغازگر جنگ علیه جمهوری اسالمی شود.
با وجودی که البی صهیونیس��ت ه��ا در آمریکا قوی 
و تأثیر گذار اس��ت، اما سران رژیم اس��رائیل تاکنون 
نتوانس��ته اند مقامات ایاالت متحده را راضی به حمله 

به ایران کنند.
 اما اگر جنگی از س��وی آمریکا علیه ایران آغاز شود، 
نخستین مکانی که هدف قرار خواهد گرفت، اسرائیل 
است. نتانیاهو همواره آمریکا را تحریک کرده است تا 
ب��ه ایران حمله نظامی انجام دهد، اما تاکنون به هدف 

خود نرسیده است.
اگر آمریکا فریب رژیم اس��رائیل را بخورد، در کمترین 
زمان ممکن، س��رزمین های اش��غالی با خاک یکسان 
خواهد شد و نشانی از رژیم اسرائیل باقی نخواهد ماند. 
آمری��کا از توانمندی های نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی ایران با خبر اس��ت و می داند با وجود همه 
تحریم های اقتصادی و فش��ارهای سیاس��ی، نتوانسته 

است نیروهای مسلح ایران را تضعیف کند.
اکنون روشن است که آمریکا خود مستقیم وارد جنگ 
با ایران نمی شود و رژیم اسرائیل نیز هیچ نقطه امیدی 

برای پیروزی در جنگ مستقیم با ایران ندارد.
جرأت س��ران رژیم های عربی در این اندازه نیست که 
بتوانند با جمهوری اس��المی ایران وارد جنگ ش��وند، 
ایران گزینه های زیادی برای چنین نبرد احتمالی دارد 
که با به کار گیری هر یک از آنها، دش��من را پشیمان 
خواهد کرد. اما باید به این نکته مهم و سرنوشت ساز 
نیز توجه داش��ت که آغاز جنگ با جمهوری اس��المی 
ایران تنه��ا منحصر به ایران باق��ی نخواهد ماند بلکه 
گسترش آتش جنگ در منطقه همه کشورها را درگیر 
خواهد کرد و چه بس��ا گس��تره آن به دنیا نیز کشیده 

شود و یک جنگ جهانی را سبب شود. 
به نظر می رس��د آمریکایی ها به ابعاد چنین جنگی با 

ایران فکر کرده باشند.
زمان »بزن و در رو« پایان یافته،  سرنگونی پهپاد فوق 
پیش��رفته آمریکا یک نمونه کوچک از توانمندی های 

نظامی ایران بود. 
س��ناریوی هالیوودی نش��ریه هیل یک روایت رؤیایی 
از خواس��ت آمریکا است و دقیقاً برعکس آن در جنگ 

اتفاق خواهد افتاد.

سرمقاله

رهبر معظم انقالب:

ایراندزدیدریاییانگلیسخبیثرابیجوابنمیگذارد

کاهش تعهدات خود در برجام 
قطع���ا ادام���ه خواه���د داش���ت


