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انص��ار اهلل یمن سال هاس��ت که با آرمان  ه��ای انقالب 
اس��المی بیعت کرده اس��ت، این بیعت از زمان حضرت 
ام��ام)ره( وجود داش��ت و اکنون نی��ز در زمان رهبری 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با قوت بیش��تری ادامه دارد و 

ناگسستنی است. 
ملت یمن با محوریت ارتش و جنبش اسالمی انصار اهلل 
بیش از چهار سال اس��ت که مقابل هجمه جنایتکارانه 
ائتالف آمریکایی- سعودی مقاومت کرده است و می رود 

تا پیروزی بزرگی را برای جهان اسالم به ارمغان آورد.
الگوی مردم یمن و انصار اهلل، انقالب اسالمی ایران است 
و این جنبش هزینه تبعیت از آرمان های انقالب اسالمی 
ایران را می پردازد، اما هیچگاه به خاطر حمالت و جنایاتی 
که متحمل ش��ده کوتاه نیامده و با اعتقاد قلبی به وعده 
الهی به پیروزی بزرگ مقابل ستمگرانی که لباس اسالم 
بر تن کرده اند اما به مسلمانان خیانت می کنند، می رود 
تا شکست سنگینی را به جبهه باطل تحمیل سازد. انصار 
اهلل یمن به خاطر شرایط حاکم در منطقه از حمایت های 
جمهوری اس��المی ایران آنگونه که حزب اهلل لبنان و یا 
گروه های مقاومت فلسطین، عراق و سوریه بهره برده اند، 
محروم بوده است، با این وجود توانست به قیام خود ادامه 
دهد و با مقاومت بی نظیر مردم این کشور، پیروزی را به 
خود نزدیک کند. شرایطی که مردم مظلوم یمن تحمل 
می کنند و همچنان به مقاومت خود ادامه می دهند و دم 
برنمی آورند، نتیجه اعتقاد و اطمینان به پیروزی اس��ت. 
یمن اکنون نماد ش��جاعت و سلحشوری مردمانی است 
که به عشق انقالب اسالمی ایران و آرمان های الهی این 
انقالب دل بس��ته اند و اندکی هم در اعتقاد آنها سستی 

دیده نمی شود.
انقالب اسالمی ایران بدون کوچکترین تحمیلی به دیگر 
جوامع اسالمی و کشورهای مس��لمان، وارد و نشر پیدا 
کرده اس��ت، رمز این پیروزی تنها آموزه های اسالمی و 
قرآنی است که جمهوری اسالمی ایران منادی آن است.

دیدار هیأتی از جنبش انصار اهلل یمن با ولی امر مسلمین 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تبعیت و بیعت دوباره و رسمی 
ملت یمن با ولی امر مسلمین است، این بیعت و تبعیت، 
درس های بسیاری برای برخی به همراه دارد، به آنهایی 
که بیعت شکسته و می ش��کنند، همانگونه که بیعت با 
امیر المومنین علی)ع( را شکس��تند و بیعت خود را با ابا 

عبداهلل الحسین)ع( زیر پا گذاشتند. 
ام��ا بیعتی چون بیعت انص��ار اهلل یمن به نیابت از ملت 
یمن و نیز حزب اهلل لبنان، بیعتی عمیق از س��ر و ّس��ر 
عشق است، عشقی که سرمنشاء آن والیت علی بن ابی 
طالب اس��ت و برای همین است که سخنگوی جنبش 
انص��ار اهلل یم��ن در محضر حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
چنی��ن می گوید؛ »ما والیت ش��ما را امتداد خط پیامبر 
اسالم)ص( و والیت امیر المؤمنین)ع( می دانیم و مواضع 
حیدری و علوی شما در حمایت از مردم مظلوم یمن را 
ادامه خط امام خمینی)ره( و مایه برکت و بسیار روحیه 

بخش می دانیم.«
چنین دیدگاه عمیقی است که باعث شده تا مردم مظلوم 
یمن بیش از 4 س��ال را در شرایط بسیار وخیم مقاومت 
کنند و سرانجام چنین مقاومتی نوید پیروزی بزرگی را 
می دهد که در سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
دیدار به روش��نی دیده می شود؛ تشکیل دولتی مردمی 
در یمن با حضور همه اقوام و فرق اس��المی این کش��ور 
که همراه با پیش��رفت خواهد بود، چنین وعده ای حتی 
با وجود همه دش��منی دش��منان محقق خواهد ش��د و 
زمینه آن اکنون با راهبرد مقاومتی که الگوی آن انقالب 

اسالمی ایران است، فراهم شده است.
جنبش انصار اهلل که از حمایت های گس��ترده مردم این 
کشور برخوردار است با وجود حزب اهلل لبنان، گروه های 
مقاومت اسالمی در عراق همچون حزب اهلل عراق، حشد 
الشعبی و النجباء و همچنین گروه های مقاومت فلسطین 
و مقاومت س��وریه توانس��ته اند با همنوایی و همگرایی 
راهبردی با جمهوری اس��المی ایران، ارتش اس��المی را 
شکل دهند که توانسته،جبهه استکبار را با چالش جدی 
روبرو کند، چالشی که شکست های بزرگی را به دشمنان 
جهان اسالم از رژیم صهیونیستی گرفته  تا رژیم سعودی 

و آمریکا تحمیل کرده و خواهد کرد.
سید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش اسالمی  انصار اهلل 
از یاران و سربازان والیت است، از همان یاران و سربازانی 
که تا پای جان بر سر آرمان های اسالم می ایستند، نامه 
او به ولی امر مس��لمین حضرت آیت اهلل خامنه ای گرچه 
محتوای آن هنوز منتشر نش��ده اما چیزی جز ارادت و 
تبعیت در آن نیس��ت. اگر ش��رایط موجود اجازه می داد 
رهبر جنبش انصار اهلل خود به دیدار رهبر معظم انقالب 
اسالمی می شتافت، اما دیدار سخنگوی جنبش انصار اهلل 
یمن با حضرت آیت اهلل خامنه ای در شرایط ویژه ای که 
در این کشور ایجاد شده، نشانه هایی دارد که این نشانه ها 
در حال آشکار شدن است.  وعده صادق پیروزی به مردم 
یمن و شکست رژیم سعودی و صهیونیست ها در جنگ 
علیه مردم مظلوم یمن با تشکیل دولتی اسالمی که در 
سخنان عبدالسالم سخنگوی جنبش نیز به خوبی دیده 
می شود؛ »به شما قول می دهیم که ملت یمن منسجم و 
همچون ید واحد به استقامت و ایستادگی خود در مقابل 

تجاوز ظلم، تا پیروزی کامل ادامه خواهد داد.«
در پای��ان در یک کالم می توان گفت که دیدار هیأتی از 
انصاراهلل یمن حمایت رسمی و قاطع جمهوری اسالمی 

ایران از مردم مظلوم یمن است.

بیعت یمنی با
ولی امر مسلمین                                        

خ���ب���ر

خ���ب���ر

هزینه مراسم اربعین در 
سال گذشته کمتر از ۸ 

میلیارد تومان شد
معاون خدمات ش��هری ش��هردار تهران گفت: هزینه 
مراس��م اربعین در س��ال گذش��ته کمتر از ۸ میلیارد 
تومان شد و امسال هم با تمام مسئوالن عراقی، وزارت 
کش��ور، ستاد عتبات و س��فیر ایران در عراق جلسات 
متعددی را برگزار کردیم و با هماهنگی هایی که انجام 
شده کار های مربوط به تقسیم شهر ها انجام شده است 

و ما در آنجا زیر نظر عراقی ها کار خواهیم کرد.
مجتی یزدانی معاون خدمات شهری شهردار تهران با 
بیان اینکه ش��هرداری تهران تفاهم نامه ای را با جهاد 
کش��اورزی براینحوه آبیاری پارک های جنگلی داخل 
ته��ران امض��ا کرده اس��ت، گفت:  برای اینکه س��عی 
کردی��م آبیاری برخی از بوس��تان ها به ویژه بوس��تان 
یاس با آب آشامیدنی صورت نگیرد، به سمت استفاده 
از آب چاه ها و قنات ها رفتیم و هنگامی که خواس��تار 
یک انش��عاب هستیم، کل مسافت را برای ما محاسبه 
می کنن��د، به همی��ن دلیل ۶۵ مخ��زن آب را در این 

بوستان مستقر کردیم.
وی با اش��اره به برگزاری مراس��م اربعین تصریح کرد: 
هزینه مراسم اربعین در سال گذشته کمتر از ۸ میلیارد 
تومان شد و امسال هم با تمام مسئوالن عراقی، وزارت 
کش��ور، ستاد عتبات و س��فیر ایران در عراق جلسات 
متعددی را برگزار کردیم و با هماهنگی هایی که انجام 
شده کار های مربوط به تقسیم شهر ها انجام شده است 

و ما در آنجا زیر نظر عراقی ها کار خواهیم کرد.
یزدانی در خصوص وضعیت جمع آوری زباله از سطح 
ش��هر گفت: در گذش��ته در یک میلیون و 4۰۰ نقطه 
شهر زباله ها هنگام شب رها می شدند، اما بعد از مدتی 
ش��هرداری مخازنی را در س��طح محالت مستقر کرد 
که تعداد این نق��اط را به ۶۳ نقطه کاهش داد.معاون 
خدمات ش��هری ش��هردار تهران در خصوص مخازن 
معیوب افزود: تعویض این مخازن بر عهده پیمانکاران 
است و اگر این کار به درستی انجام نمی شود، مشکل 
از ضعف نظارت منطقه است.یزدانی گفت: طبق برنامه 
ریزی ه��ای صورت گرفته تمام اماکن دولتی مکلف به 
تفکیک زباله از مبدأ ش��ده اند و اکنون ما کار تفکیک 
زباله  تر و خش��ک را از شورا و شهرداری آغاز کردیم و 
ادارات ه��م باید زباله خود را به صورت تفکیک ش��ده 

تحویل دهند.
وی گف��ت: طب��ق توافقاتی که با س��ازمان حفاظت از 
محیط زیست داشتیم در بوستان پردیسان با توجه به 
جمعیت زیادی که از این بوس��تان استفاده می کنند، 
ما خدماتی را در این بوس��تان انجام دادیم، به ش��کلی 
که پارکینگ ها در این بوس��تان اصالح و سرویس های 
بهداش��تی بازسازی و تعدادی نیز اضافه شد همچنین 
کل آس��فالت پارک تعویض و مبلمان ش��هری در آن 
س��اماندهی داده ش��د اما در خصوص بحث پوش��ش 
گیاهی ما هیچ دخالتی در این بوستان انجام ندادیم. 
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سرلشکر سالمی:
لباس خدمت بر تن کرده ایم تا مردم در 
امنیت و شادی باشند

سردار جاللی:
ایران در دفاع از منافع ملی با کسی 

شوخی ندارد

2

حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه شعار »خدمت رسانی برای 
تحّقق عدالت و پیش��رفت« را همگانی کنی��د، تاکید کردند: کار 

جهادی، به معنی کار برخاسته از ایمان است.
در پ��ی دیدار جمعی از اعضای گروه ه��ای جهادی جوان با رهبر 
انق��الب در تاری��خ ۱۰ مردادماه ۹۸، حضرت آی��ت 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:)۱(
 اّوالً: کارت��ان با ارزش اس��ت؛ س��پاس امثال من ح��ّق آن را ادا 

نمیکند؛ سپاس خدا نصیبتان باد، شکراهلل مساعیکم.
 ثانیاً: کار جهادی، به معنی کار برخاسته از ایمان و به کارگیرنده ی 
هر چه بیشتر از ظرفّیت وجودی انسان است؛ و این دو هیچ یک، 
نقطه ی پایان ندارد؛ پس کار جهادی امروز ش��ما میتواند ده ها و 

صدها برابر، کیفّیت و ارتقا و گسترش یابد.

 ثالثاً: ارتقای فکری و عملی جهادگران -که گزارش آن را دادید- 
آنها را از خدمت رس��انی های ابتدایی و یَ��دی، غافل و دور نکند. 
تعمیر دیوار و بام و خانه ی آن پیرزن روستایی، به شما و کارهای 

بزرگتان برکت و نورانّیت میبخشد.
رابعاً: ش��عار »خدمت رس��انی برای تحّقق عدالت و پیش��رفت« را 
همگانی کنید. منظومه ی معرفتی اسالم در این باره را که مشتمل 
بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در بِّر 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 رس��انی پیش از سود رساندن به گیرنده ی 
خدم��ت، ب��ه خود خدمت رس��ان س��ود میرس��اند. دل کندن از 
بهره های ش��خصی برای بهره رس��اندن به دیگران، دل را روشنی 
و ذهن و اندیش��ه را ارتقا و اراده را قّوت میبخشد و فراتر از همه، 
رضای الهی را جلب میکند. 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 محّرمات، تقّید به مس��تحّبات، فضای پیرامون خود را 

آکنده از عطر ایمان و عمل صالح کنید.
س��ابعاً: حتماً خ��وِد مردم منطقه  خدمت رس��انی، به ویژه جوانان 
را در کار خدمت رس��انی ش��ریک کنید؛ این نی��ز خدمتی بزرگ 

به آنها است.
 ثامن��اً: به ارتب��اط گروه های جهادی با یکدیگ��ر و ارتباط آنها با 
دستگاه های قادر بر پشتیبانی بپردازید؛ بی آنکه دچار ارتباط های 

اداری مرسوم و دست وپاگیر شوید.
 تاس��عاً: کاره��ای خود، پیش��رفتهای خ��ود، موّفقّیته��ای خود، 
توانایی های روزافزون خود را به شکل هنرمندانه به اّطالع همگان 
برس��انید. نش��ان دهید که جهاِد موّفق شما که فقط بر گوشه ای 
از ظرفّیتهای انس��انی کشور مّتکی است، چقدر زیبا و شوق انگیز 

است.
صلوات و سالم خدا بر روح مطّهر حضرت امام 
ابی جعفرالجواد )سالم ااهلل علیه(.
جمعه ۳۰ ذی قعده
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 
سّیدعلی خامنه ای

پوری حس��ینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کش��ور با دستور قضایی 
بازداشت شد.

پیش از این در تاریخ ۱۱ دی ماه س��ال گذشته عباس جعفری دولت آبادی در 
جمع خبرنگاران و در پاس��خ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات 
در حوزه خصوصی سازی مطرح شده است گفت: من در مورد سازمان خصوصی 
س��ازی ای��ن را بگویم که به زودی ب��ه این حوزه ورود می کنیم و بررس��ی های 
خودمان را آغاز می کنیم.همین گفتار از دادس��تان س��ابق تهران حکایت از آن 
داش��ت که برخی تخلفات و فس��اد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان 

خصوصی سازی رخ داده است.
پس از دادس��تان س��ابق تهران قاضی س��راج دومین فردی بود که درخصوص 
س��ازمان خصوصی س��ازی و برخی واگذاری ها گالیه کرد.س��راج در تاریخ 2۵ 

بهمن س��ال گذشته در اراک با اش��اره به تخلفات انجام ش��ده در واگذار های انجام 
ش��ده به بخش خصوصی اظهار داش��ت: اداره کل ویژه س��ازمان بازرس��ی در زمینه 

خصوصی سازی ورود پیدا کرده و پرونده های سنگینی هم تشکیل داده ایم.
وی گفته بود برای مثال در رابطه با دش��ت مغان هم پرونده ای تش��کیل شد، دشت 
مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت 
و س��ابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باش��ند، فردی 
که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به 
سیستم بانکی بدهکار بود. این در حالی است که صبح دیروز فرهاد دژ پسند وزیر امور 
اقتصادی و دارایی طی حکمی، داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی 
سازی منصوب کرد و به این ترتیب پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی 

کنار گذاشته شد.  فارس

شعار »خدمت رسانی برای تحقّق عدالت و پیشرفت« را همگانی کنید
رهبر معظم انقالب در پیامی خطاب به گروه های جهادی:

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بازداشت شد

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ه( از تهیه و ارسال ۵۰۰ 
هزار بس��ته اقالم آموزش��ی به دانش آموزان نیازمند ۳۱ استان 

کشور خبر داد.
محمد مخبر دیروز در آیین افتتاح پویش ملی مش��ق احسان با 
اعالم این خبر گفت: از این ۵۰۰ هزار بسته، 2۵۰ هزار از سوی 
س��تاد اجرایی و 2۵۰ هزار بسته دیگر با مشارکت خیران، گروه 
های مردمی و جهادی جمع می ش��ود و تا پیش از آغاز س��ال 
تحصیل��ی در اختیار دانش آموزان نیازمند ق��رار می گیرد. وی 
افزود: در نظر داریم این بسته های آموزشی تا پیش از آغاز سال 
تحصیلی یعنی تا 2۵ شهریور در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد. 
مخبر با بیان این که بسته شامل ۱4 اقالم آموزشی است، افزود: 
ارزش مالی این بسته حدود 2۰۰ هزار تومان است. رییس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( از ایجاد غرفه های مجازی برای 

پخش اقالم مختلف همچون صنایع دس��تی خب��ر داد و افزود: 
س��تاد اجرایی تاکنون چهار هزار غرفه برای فروش اقالم تولید 
کننده نیازمندان ایجاد کرده است. مخبر افزود: پویش ملی مشق 
احسان سال گذشته برای نخستین بار با  مشارکت ستاد اجرایی 
و گروه های مردمی و جهادی ۳۰۰ هزار بس��ته آموزش��ی را در 
میان دانش آموزان نیازمند کرده اس��ت. رییس س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ه( با اش��اره به تاکید رهبر معظم انقالب بر 
تولید گفت: تاکید ایش��ان چند وجهی است و به جز موضوعات 
اقتصادی، فرهنگ را نیز در گیر می کند. ما در ستاد اجرایی بر 
به کارگیری کاالی داخلی تاکید داریم. وی با بیان این ۹7 درصد 
دارو کشور در داخل تولید می شود افزود: امیدواریم با همکاری 
تولید کنندگان دارو بتوانیم مواد اولیه را نیز داخل تولید ش��ود. 
مخبر افزود: ستاد اجرایی تاکنون  هزار و 4۰۰ مدرسه ساخته و 

در نظر دارد این تعداد به 2 هزار مدرسه برسد.

ستاد اجرایی امام )ره( ۵۰۰ هزار بسته اقالم آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

موشک ها و پهپادهای 
ایرانی به جنگ »فشار 

وند حداکثری« می ر


