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فامیل دور یا معاون شهردار تهران
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.

فرماندار ته��ران: در بین رانندگان س��رویس مدارس 
افرادی با مدرک فوق لیسانس و دکتری هم داریم.

با توجه به این اظهارنظر به این نتیجه می رس��یم که 
در بین فرمانداران هم افرادی با مدارک ... داریم.

الف( سیکل
ب( نهضت سوادآموزی

ج( زیردیپلم
د( گالب به روتون

رئیس کالنتری ولنجک: دختری که بدون شرکت در 
کنکور و حت��ی ثبت نام در دانش��گاه اقدام به حضور 
در کالس های رش��ته دندانپزشکی در دانشگاه شهید 
بهش��تی کرده بود، دستگیر شد. وی مدعی شده که با 
پرداخت چندین میلیارد تومان پول به دانشگاه امتیاز 

تحصیلی در این رشته را خریداری کرده است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( علم بدتر است از ثروت
ب( گل بگیرن��د علمی را که فقط با ثروت به دس��ت 

می آید.
ج( پول بده روی سبیل شاه بنشین و نقاره بزن

د( هر که پولش بیش علم اش بیشتر
عبارت زیر از کیست؟

یک قط��ار به تنهایی ۴۲ در دارد و در یک خط س��ه 
قطار فعال اس��ت. بنابر این بی��ش از ۱۲۰۰ در وجود 
دارد که ممکن است یکی از آن ها در طول سال خراب 

شود.
الف( سقراط حکیم

ب( فامیل دور
ج( ذیمغراطیس با کمک آلبرت انیشتین

د( معاون حمل و نقل شهردار تهران

ننجون

 پهپادهای ایرانی 
بهتر از نمونه های خارجی

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برخی 
از محصوالت��ی که در حوزه پهپادها هس��تند، بهتر از 

نمونه های خارجی به شمار می روند.
س��ورنا س��تاری امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه 
ح��وزه  در  کش��ور  توانمندی ه��ای  ارائ��ه  »روی��داد 
فناوری ه��ای مرتبط ب��ا پهپاده��ا« در محل صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی اظه��ار کرد: ح��وزه پهپاد جزو 
حوزه هایی اس��ت که ما در آن مزیت های جدی داریم 
چرا که در بسیاری از بخش ها، محصوالتی که ساخته 
می شوند، قابل رقابت هستند. وی با بیان اینکه برخی 
از محصوالت��ی ک��ه در حوزه پهپادها هس��تند، بهتر از 
نمونه های خارجی به ش��مار می روند، گفت: در برخی 
موارد، برخی نمونه های ایرانی بهتر از کالس تولید شده 
در سطح خارجی هستند.معاون علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری ادامه داد: برخی از این پهپادهای غیرنظامی 
به ص��ورت پایش ه��ای مختلف مورد اس��تفاده برخی 
ارگان ها هس��تند؛ وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان نقشه برداری از جمله ارگان هایی هستند که 
نیاز به پهپادهایی دارند که می توانند با هزینه های بسیار 

کمتری اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه سمپاش��ی اراض��ی از جمله مواردی 
اس��ت که می تواند به واس��طه پهپادهای ایرانی انجام 
گیرد، گفت: برخی از شرکت های ایرانی و فناوران این 
دس��تاوردها را عرضه کرده و برخ��ی از ارگان ها، این 
پهپادها را س��فارش داده اند ک��ه این می تواند فرهنگ 

استفاده از پهپادها را نهادینه کند.
س��تاری تصریح کرد: ۹۶ درصد از شرکت های حاضر 
در این رویداد، شرکت های خصوصی هستند که تمام 

محصوالت آنها داخلی سازی شده است.
به گفته مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
توانمندی ه��ای خوب��ی در زمین��ه طراح��ی و تولید 
پهپادها ایجاد ش��ده به طوری که اکنون ش��اهد این 
هستیم که پهپادها و پرنده هایی در حوزه های مختلف 

با مداومت  پروازهای مختلف عرضه شده است.
وی بیان کرد: حوزه پهپاده��ا جزو حوزه های نوآوری 
محسوب می ش��ود و می توان چنین برداشت کرد که 

این بخش به واسطه نوآوری توسعه یافته است.
س��تاری در خصوص صدور مجوز برای پهپادها گفت: 
صدور مجوز برای محصوالت این حوزه، تا س��ه س��ال 
پیش بینی ش��ده ولی خوش��بختانه امروزه به صورت 
وس��یع و بیش از س��ه سال از آنها توس��ط ارگان های 

مختلف استفاده می شود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه 
حوزه پهپادها دارای مسائل امنیتی است، افزود: یکی 
از مش��کالت پهپاده��ا، غیرقابل شناس��ایی بودن آنها 
اس��ت که این می تواند برای هر سیس��تم نظامی یک 
تهدید به ش��مار برود. وی با اش��اره به اینکه کارگروه 
معاون��ت علمی و فناوری در این حوزه از چهار س��ال 
پیش تشکیل شده است، گفت: ما مشکالت مربوط به 
پهپادها را حل کرده  و توانسته ایم مجوزهای مربوط به 

آن را از ارگان های نظامی دریافت کنیم.

اخبار

مسئوالنی که خانواده آنها خارج از کشور هستند باید عزل شوند
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت:قطعا در مجل��س احکام قوی 
به طرح بازگش��ت خانواده مسئوالن اضافه می ش��ود تا در صورتی که مسئوالن 
مش��مول طرح از س��مت خود اس��تعفا ندهند، دس��تگاه ها موظف به عزل آنها 

شوند.
سیدحس��ین نقوی حسینی با اش��اره به آخرین وضعیت بررسی طرح دو فوریتی 
الزام بازگش��ت خانواده مدیران و مس��ئوالن از خارج از کشور، اظهار داشت: تاکنون 
جمعی از نمایندگان این طرح را امضاء کرده اند و همچنان امضاهای این طرح در حال 
افزایش اس��ت. وی با اش��اره به اینکه برخی از نمایندگان مجل��س مخالف طرح مذکور 
هس��تند، گفت: این نمایندگان به ما انتقاد می کنند که این طرح، حقوق ش��هروندی و 
آزادی اجتماع��ی آنان را س��لب می کند در حالی که ما به هی��چ وجه به دنبال این کار 

نیستیم و صرفاً می خواهیم مسئوالن نظام خود را مدیریت کنیم.  مهر

سعودی ها در باتالق گیر افتاده اند
جانش��ین قرارگاه ثاراهلل سپاه گفت: س��عودی ها که در ابتدای تجاوز به یمن در 
اوایل س��ال ۹۴، رویای اش��غال چند هفته ای یمن را داشتند، اکنون در باتالق 
یمن گیر افتاده اند و مس��حور و مغلوب اقتدار نظامی و اطالعاتی انصاراهلل یمن 

شده اند.
س��ردار اسماعیل کوثری با اشاره به اقتدار روز افزون نظامی، سیاسی و اطالعاتی 
انص��اراهلل یم��ن در نبرد با ائت��الف متجاوز س��عودی، اظهار کرد: ای��ن یک واقعیت 
انکارناپذیر است که نیروهای مقاوم یمنی در جنگ تقریبا طوالنی که متجاوزان سعودی 
به آنها تحمیل کرده اند، بواس��طه فش��اری که متحمل شده اند، تجربه اندوزی کرده اند و 
توانمندی خود را رفته رفته ارتقاء بخشیدند تا آنجا که امروز شاهدیم  تجهیزات نظامی 
یمن و مش��خصا پهپادهای این کش��ور، صدها کیلومتر عمق عربس��تان را می شکافند و 

اهداف موردنظر را مورد اصابت قرار می دهند.  میزان

این حق مردم است که بدانند نمایندگان  چه رأیی می دهند
رئی��س مرکز پژوهش ه��ای مجلس گفت: ش��فافیت آرای نمایندگان امر مثبتی 
اس��ت و این حق مردم اس��ت که بدانند نمایندگان ش��ان در رابطه با موضوعات 

مختلف چه رأیی می دهند.
کاظ��م جاللی نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی ، با اش��اره به 
تاکی��دات مردمی ب��رای ش��فافیت آرای نمایندگان گفت: من با ش��فافیت آرای 
نمایندگان موافقم و آن را حق مردم می دانم. وی افزود:  ما وکیل مردم و مردم موکل 
ما هس��تند و این حق مردم اس��ت که بدانند نماینده آنها در مجلس چه رأیی می دهد. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: مردم بیگانه و غریبه 
نیس��تند که از رأی نمایندگان ش��ان مطلع نباشند و این جزو حقوق آنها است که بدانند 
نمایندگان ش��ان در رابطه با موضوعات مختلف چه رأیی دارد. جاللی خاطرنش��ان کرد: 

شفافیت آرا امر مطلوبی است و من از آن حمایت می کنم.  فارس

رئیس جمهور مقاومت ملت های بیدار و هوش��یار منطقه را 
شعله خاموش ناشدنی دانست و گفت: دشمنان منطقه باید 
از پاسخ هشدارآمیز یمنی ها درس بگیرند و آتش جنگ در 

منطقه را خاموش کنند.
حجت االس��الم حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه 
در جلسه هیأت دولت، با بیان اینکه امروز در مسایل منطقه 
ش��اهد دو نقطه متضاد یکدیگر هس��تیم، گف��ت: از طرفی 
برخی کشورهای منطقه قرار دارند که تالش می کنند، صلح 
و امنیت را مس��تقر و با ناآرامی ها و تحرکات تروریس��ت ها 
مبارزه کنند و از س��ویی در گوشه ای دیگر از منطقه شاهد 

آتش افروزی و جنگ افروزی هستیم.
روحانی با اش��اره به برگزاری پنجمین اجالس سران ایران، 
ترکیه و روس��یه به عنوان کش��ورهای ضامن روند آستانه و 
آتش بس در س��وریه در آنکارا، گفت: هدف از برگزاری این 
جلس��ات و تالش هایی که در چارچوب روند آس��تانه انجام 
می ش��ود ایجاد صلح و ثب��ات در منطقه بویژه در س��وریه، 
بازگشت آوارگان و زندگی عادی مردم و مبارزه با باقیمانده 
تروریس��ت های منطقه است که نش��ان می دهد یک تالش 

جمعی در راستای صلح و آرامش منطقه شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه امکان پذیر نیس��ت ملت هایی را که خود را 
برای مقاومت آماده کرده  و س��ال ها از کشور خود حراست 
و حفاظ��ت کرده اند، از مقاومت بازداریم، خاطرنش��ان کرد: 
عجی��ب این اس��ت که دش��منان منطقه هن��وز قدرت این 

مقاومت را درک نکرده اند.
رئی��س جمهور اف��زود: آنها به ج��ای اینکه اعت��راف کنند 
حزب اهلل لبنان دارای توانمندی ها و قدرت های باالیی هم از 
لحاظ دانش علمی و نظامی و هم از نظر شهامت در میدان 
اس��ت و یا قبول کنند بخشی از جوانان و ملت رشید عراق 
تحت عنوان حشدالش��عبی به میدان آمده و تروریست ها را 
بیرون رانده و شهرهای شمالی عراق مانند موصل، الرمادی، 
فلوجه و کرکوک را آزاد کردند و به جای اعتراف به رش��د و 
بزرگی ملت های بزرگی نظیر س��وریه و یمن؛ به دنبال این 
هس��تند که با اتهام زنی اعالم کنند، پش��ت این ملت ها چه 

کسانی هستند.
روحان��ی با بیان اینکه پش��توانه ملت های مق��اوم و فداکار 
منطقه رحمت و نصرت خداوند است، خطاب به بدخواهان 
مردم منطقه گفت: باید قدرت ملت ها را باور کنید و به جای 
اینک��ه همواره به دنبال این باش��ید که کدام دولت را متهم 
کنی��د، بدانید که هیچ دولتی در کار نیس��ت و این ملت ها 

هستند که به پا خاسته اند.
رئی��س جمهور با اش��اره به کش��تار مردم بی گن��اه یمن و 
بمباران بیمارستان ها، خانه ها و مدارس در این کشور، گفت: 
دش��منان منطقه می خواهند در برابر این آتش افروزی هایی 
که ایجاد کردند، هیچ ملتی نباش��د که پاس��خ آنها را بدهد 
و این در حالی اس��ت که ملت یمن، ملتی بزرگ، هوش��یار 

و بیدار است.
روحان��ی با تأکی��د بر اینکه جمهوری اس��المی ایران هرگز 
خواه��ان درگیری در منطقه نب��وده و نخواهد بود، تصریح 
ک��رد: باید بدانیم که ملت یم��ن آغازگر درگیری ها نبودند، 
بلک��ه عربس��تان س��عودی، ام��ارات، آمریکایی ه��ا، برخی 
کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی بودند که در منطقه 

جنگ را به راه انداخته و یمن را ویران کرده اند.
رئیس جمهور افزود: چگونه است که وقتی مردم یمن مورد 
حمله قرار گرفته و س��یل اسلحه و مهمات به منطقه روانه 
می شود، هیچ کس نباید سخنی بگوید؟ چطور وقتی رئیس 
جمهور آمریکا اعتراف می کند که عربس��تان س��ال گذشته 
۴۰۰ میلیارد دالر پول در آمریکا خرج کرده هیچ کس نباید 
ح��رف بزند، اما وقتی مردم یم��ن در برابر این همه تجاوز، 
یک عکس العملی نش��ان داده و نقط��ه ای را زدند، این همه 

ناراحتی و عصبانیت ایجاد می شود؟!
روحانی اظهار داش��ت: یمنی ها، مدرسه، بیمارستان یا بازار 
را مورد اصابت قرار ندادند، بلکه به یک مرکز صنعتی حمله 

کردند تا به دشمنان خود هشدار دهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه واقعیت این است که بدخواهان 
بای��د قدرت ملی ملت های منطقه را پذیرا بوده و به س��مت 
صلح و آرامش بازگردن��د، گفت: ایران هیچ گاه آغازگر قطع 
رواب��ط و بره��م زدن ها نب��وده و همان هایی ک��ه پا را پس 
گذاشته اند، بیایند و پا پیش بگذارند، چرا که ما عالقمندیم 
ب��ا همه ملت های منطقه و همس��ایگان خ��ود روابط خوبی 

داشته باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: برقراری رواب��ط تجاری و اقتصادی با 
استفاده از پول ملی با ترکیه و روسیه و دیگر کشورها مانند 
عراق می تواند بسیاری از مش��کالت را در توسعه مناسبات 
از می��ان بردارد. روحانی تأکید کرد: امروز در س��طح جهان 
یک مبارزه جدی با دالر در حال شکل گیری است و با ادامه 
این روند، س��لطه آمریکا بر بازارهای پولی و مالی جهانی و 

سیستم های بانکی تضعیف شده و از بین خواهد رفت.
رئی��س جمه��ور اف��زود: در ماه ه��ای اخیر علیرغ��م آنکه 
آمریکایی ه��ا س��نگین ترین فش��ارها را علیه ای��ران اعمال 
کردن��د، اما ش��رایط اقتصادی کش��ور و حرک��ت آن رو به 
بهبود اس��ت؛ این به معنای حل مشکالت مردم نیست، اما 
ش��اخص ها نشان می دهد که ملت، دولت و مسئوالن کشور 
قادر هستند تا شرایط را در مسیری قرار دهند که منجر به 
کاهش مش��کالت شود. رئیس جمهور ادامه داد: دولتمردان 
آمریکا امروز به جای اینکه فضا را مثبت کنند، در شرایطی 
که فش��ار روانی و اقتصادی را علیه ملت ایران روا داشته اند، 
می خواهند با اتهام زنی فش��ار تهمت زنی حداکثری را علیه 
ایران اعمال کنند و با حرف های بی پایه و اس��اس و بی معنا 
و ب��دون خریدار در داخل و خارج از ایران این رویه را پیش 

گرفته اند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رئیس جمهور:
دشمنان منطقه از پاسخ هشدارآمیز یمن درس بگیرند

اعض��ای کابینه دول��ت همچون هفته های گذش��ته پس از 
پایان جلس��ه هیأت دولت به میان خبرن��گاران آمدند و به 

پرسش های آنها پاسخ دادند.
سفر به نیویورک قطعی نشده است

محمد جواد ظریف در حاشیه جلسه هیئت گفت: سفرم به 
نیویورک قطعی نشده است.

وی همچنین در پاس��خ به این س��ؤال که آیا ش��ما همراه 
رئیس  جمهور به نیویورک خواهید رفت؟ گفت: ببینیم چه 

می شود، فعاًل قطعی نشده است و فعاًل ویزا نداریم.
قطع یارانه ها شامل طبقات متوسط و پایین نمی شود

س��خنگوی دولت نیز گفت: آمار دقیق افرادی که یارانه آنها 
قطع خواهد شد در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.

علی ربیع��ی افزود: یاران��ه حدود 7۰۰ ال��ی 8۰۰ هزار نفر 
ک��ه درآمد باالی میلیارد در س��ال دارند قطع خواهد ش��د. 
وی گفت: برای شناس��ایی این افراد کار دقیقی انجام ش��ده 
و مجموع��ه  هزینه هایی که دارند و ش��اخص هایی همچون 
خودرو، مسکن و هزینه های خانوار مدنظر قرار گرفته است. 
وی همچنی��ن ب��ا بیان اینکه ح��ذف یاران��ه ثروتمندان از 
اول مهر اجرایی می ش��ود خاطر نش��ان کرد: مجددا تاکید 
می کنم که طبقات متوسط مطمئن باشند ما تصمیم غلطی 
نمی گیریم که تأثیر منفی بر درآمد آنها داشته باشد، پایگاه 
اطالعاتی ایرانیان بسیار دقیق بوده و اطالعات دقیقی در آن 

ثبت شده و در این زمینه با آرامی حرکت کردیم.
وی در ادام��ه گف��ت: یکی از تصمیمات دول��ت این بود که 
ما لغو یک طرفه روادید با کش��ور عمان را دائمی کردیم که 
این تصمیم برای جذب س��رمایه گذار و گردشگر موثر است. 
همچنین براس��اس تصمیم دولت منطقه ویژه س��رخس و 

دوغارون به منطقه آزاد تبدیل شدند.
ربیعی همچنین درباره حادثه آرامکو تصریح کرد: پنج سال 
اس��ت که در یمن مردم، مدارس و بیمارس��تان ها بمباران 
می شوند و در مقابل جریان داخلی یمن قدرت و توانی پیدا 
کرده و واکنش��ی نشان داده و حاال به جای آنکه به ریشه ها 
بپردازند، می گویند پشت این حمالت چه کسی بوده است؟ 
این یک س��نت فرافکنی اس��ت و مثل سیاس��ت دایی جان 
ناپلئون��ی اس��ت. آنها به ماهیت پنج س��ال حمالت به یمن 

توجه نکرده و دنبال پشت پرده هستند.
تصمیمی برای افزایش قیمت تعرفه اپراتورها صورت 

نگرفته است
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماجرای ارزش افزوده روشن 
و ش��فاف است، بازار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی دارد که به علت 
منطق حاکم بر آنکه مسئوالن سامان دهی خودشان ذی نفع 

می باشند ساماندهی و طبیعتا مصوبات اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: بنابراین باید تصمیم اساس��ی اتخاذ ش��ود و 
طب��ق حق و حقوق مردم و ش��کایت هایی که وجود دارد ما 

مّصر هستیم که تصمیم نهایی را بگیریم.
وزیر ارتباط��ات تصریح کرد: هیچ تصمیم��ی برای افزایش 

قیمت تعرفه اپراتورها صورت نگرفته است.
توضیحات وزیر ارشاد درباره ارائه فیلم رستاخیز در 

شبکه خانگی
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه 
جلس��ه هیئت دولت در خصوص درخواست کارگردان فیلم 
س��ینمایی رس��تاخیز از وزارت ارش��اد برای اعطای مجوز 
پخ��ش نمایش خانگی این فیلم در پی انتش��ار غیر قانونی 
آن در فض��ای مجازی گفت: صحبت هایی از قبل در این باره 
مطرح شده بود و سازمان سینمایی فارابی جلساتی با تهیه 
کننده فیلم درباره انتش��ار غیر قانونی این فیلم برگزار کرده 

و به دنبال عوامل این کار هستند.
وی افزود: درباره رفع موانع برای ارائه رس��تاخیز در ش��بکه 
خانگی نیز گفت وگوهایی انجام شده که اخبار مربوط به آن 

بعدا منتشر خواهد شد.
 برداشت ۷۵۰ میلیون متر مکعب گاز

 از پارس جنوبی تا پایان سال
بیژن زنگنه وزیر نفت درباره برداشت از میدان گازی پارس 
جنوبی گفت: خوش��بختانه از س��ال ۹7 برداشت روزانه ما 
بیش��تر ش��ده و ادامه خواهد یافت؛ چون سایر واحدهای ما 
تثبیت می ش��وند و تولید بیشتری از دریا خواهیم داشت و 
تولید ما تا اواخر س��ال به 75۰ میلی��ون مترمکعب گاز در 

روز خواهد رسید.
وی همچنین در پاس��خ به پرسشی درباره تحرکات آمریکا 
در بازار نفت پس از حادثه آرامکو، تصریح کرد: آمریکایی ها 
نگران امنیت عرضه نفت هس��تند و ما نیز همواره گفته ایم 
برای امنیت عرضه و منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
نباید از نفت به عنوان سالح استفاده کرد؛ نفت سالح نیست 
بلکه کاالی عمومی مورد نیاز همه بشریت است و باید اجازه 

داد جریان آن به صورت آزاد در بازارها انجام شود.
وزی��ر نف��ت در ادامه درب��اره انعق��اد قراداده��ای نفتی با 
ش��رکت های روس��ی و چینی، گفت: روس ها در این زمینه 

بهتر هستند اما فعال چینی ها خیلی فعال نیستند.
 دانشکده فوریت های پزشکی
 از مهرماه راه اندازی می شود

س��عید نمکی وزیر بهداش��ت با اش��اره به روز ملی اورژانس 
و اس��تخدام 3۰۰۰ نف��ر از کارکنان اورژانس اظهار داش��ت: 
اف��رادی را از طریق آزمون و توجه ویژه به س��وابق تحصیلی 
برای استخدام در اورژانس می پذیریم. وی افزود: می خواهیم 
برای اولین بار تکنسین فوریت پزشکی خانم به این مجموعه 
اضافه کنیم، که این کار مؤثری برای کشور خواهد بود. وزیر 
بهداشت همچنین گفت: تالش می کنیم دانشکده فوریت های 
پزش��کی را ویژه تربیت افراد چندمنظ��وره برای فوریت های 

پزشکی کشور در مهرماه امسال دایر کنیم. تسنیم

اعضای کابینه دولت تدبیر و امید در میان خبرنگاران
قطع یارانه ها شامل طبقات متوسط و ضعیف نمی شود

رهبر انقالب در مراسم تقدیر از مهمان نوازی موکب داران عراقی و خادمان راهپیمایی اربعین:

راهپیمایی عظیم اربعین نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت اسالمی است

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی در 
مراس��م تکریم و تقدیر از مهمان نوازی موک��ب داران عراقی و 
خادم��ان راه پیمایی اربعین، ضمن تش��کر صمیمان��ه از رفتار 
کریمانه  ی مل��ت بزرگ عراق، راه پیمای��ی اربعین را موضوعی 
بی نظیر و جهانی، و زمینه س��از گس��ترش معرفت حس��ینی و 
تش��کیل تمدن نوین اس��المی خواندند و گفتن��د: راه پیمایی 
بزرگ اربعین، آیت عظمای الهی و نشانه ی اراده ی پروردگار بر 

نصرت امت اسالمی است.
رهبر انقالب اس��المی، رفتار و کرامت اس��المی و عربی مردم 
ع��راق در میهمان نوازی از زائران اربعین را بی نظیر و بر مبنای 
عش��ق حسینی دانس��تند و افزودند: از صمیم قلب و از طرف 
ملت ای��ران از همه ی ش��ما موکب داران که در ای��ام اربعین، 
کرام��ت و مودت را در باالترین ح��د بروز میدهید و از همه ی 
ملت بزرگ عراق و از مس��ئوالن دولت آن که با تأمین امنیت، 
زمینه ه��ای ای��ن حرکت عظیم را فراهم میکنن��د، و از علما و 

مراجع عظام عراق، تشکر میکنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه توفیق میهمان نوازی 
از زائران حس��ینی یک نعمت و رحمت الهی است که باید قدر 
آن دانس��ته شود، خاطرنش��ان کردند: عش��ق به امام حسین 
علیه السالم موضوعی اس��تثنائی است که در طول تاریخ نظیر 
نداش��ته و نخواهد داش��ت و حرکت و اجتماع عظیمی که هر 
س��ال به مناسبت اربعین در عراق بخصوص در مسیر نجف به 
کربال ش��کل میگیرد، اکنون ابعاد بین المللی پیدا کرده و امام 

حسین علیه السالم و معرفت حسینی جهانی شده است.
ایش��ان افزودند: دنیای امروز که گرفتار ظلم و فس��اد و پَستی 
شده است، بشدت نیازمند معرفِت آزادگی حسینی است و اگر 
امام حسین علیه السالم بدرستی معرفی شود، در واقع اسالم و 

قرآن معرفی شده است.
رهب��ر انقالب اس��المی با تأکی��د بر اینکه منط��ق و پیام امام 
حس��ین علیه السالم نجات بخش دنیا از حاکمیت جبهه ی کفر 
و اس��تکبار خواهد بود، گفتند: منطق امام حسین علیه السالم 
منط��ق دفاع از حق و ایس��تادگی در مقابل ظل��م و طغیان و 
گمراهی و اس��تکبار اس��ت و جوانان دنیا و ملتهای بی غرض، 

امروز تش��نه و نیازمن��د این منطق هس��تند و حرکت عظیم 
راه پیمایی اربعین میتواند معرفت و منطق حس��ینی را به دنیا 

معرفی کند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر اینکه راه پیمایی اربعین 
روزبه روز جهانی تر خواهد ش��د، این راه پیمایی بزرگ را تجلی 
جوش��ش خون امام حسین علیه الس��الم و تجلی پیام عاشورا 
بعد از ۱۴۰۰ س��ال دانستند و خاطرنشان کردند: امام حسین 
علیه السالم فقط مختص شیعیان نیست بلکه متعلق به همه ی 
مذاهب اس��المی اعم از ش��یعه و س��نی و متعلق به انسانیت 
اس��ت و به همین علت ما ش��اهد حضور غیرمسلمانان نیز در 

راه پیمایی اربعین هستیم.
ایشان افزودند: در شرایطی که دشمنان اسالم از همه ی ابزارها 
و وسایل و از تمام امکانات مالی و مادی خود برای مقابله با امت 
اسالمی اس��تفاده میکنند، خداوند متعال راه پیمایی اربعین را 
ناگهان این گونه عظمت و جلوه میدهد و در واقع آن را به عنوان 
ی��ک آیت عظما و نش��انه ای بزرگ از پی��روزی نهایی جبهه ی 

حرکت حسینی بر جبهه ی کفر و استکبار به نمایش میگذارد.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر لزوم غنای روزافزون معنوی 
و فرهنگ��ی راه پیمای��ی اربعی��ن، اه��ل فکر و فرهن��گ را به 
برنامه ری��زی برای این حرکت عظیم دع��وت کردند و گفتند: 
راه پیمایی اربعین میتواند زمینه س��از تحقق هدف نهایی امت 
اس��المی یعنی »تشکیل تمدن عظیم و نوین اسالمی« باشد و 
بر همین اس��اس باید پیوندهای مستحکم میان مسلمانان اعم 
از ش��یعه و س��نی و ملیتها و اقوام مختلف، در این راه پیمایی 

بیشتر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر ظرفیتهای بی ش��مار 
ملتهای اس��المی در غرب آسیا و شمال آفریقا، به یکدیگر پیوند 
بخورند و در عمل خود را نشان دهند، آن هنگام معنی واقعی عزت 

الهی و تمدن عظیم اسالمی برای جهانیان آشکار خواهد شد.
ایش��ان با اش��اره به بیداری ملتهای اسالمی، ملت بزرگ عراق 
را برخ��وردار از عزت، فرهنگ و ع��زم و اراده ی واال خواندند و 
افزودند: جوانان عراقی در قضایای سالهای اخیر، قدرت خود را 

نشان دادند و با فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند توطئه ی 
بزرگ داعش و تکفیری ها را خنثی و از ملت و کشورش��ان در 

مقابل توطئه ی جهانی ایجاد جنگ داخلی، محافظت کنند.
رهبر انقالب اسالمی دو ملت ایران و عراق را، دو ملتی توصیف 
کردند ک��ه جان و دل آنها به یکدیگر متصل اس��ت و گفتند: 
دش��منان تالش زیادی برای ایجاد تفرقه میان دو ملت انجام 
دادن��د اما به لطف الهی نتوانس��تند و از این پس هم نخواهند 
توانست، زیرا عامل اصلی پیونددهنده ی دو ملت ایران و عراق، 
ایمان به خداوند متعال و محبت اهل بیت علیهم السالم و عشق 

به امام حسین علیه السالم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به چهل سال توطئه و تهدید 
و تحری��م آمری��کا و دنباله ها و مزدورانش ب��ر ضد ملت ایران، 
خاطرنش��ان کردن��د: به رغم همه ی این توطئه ه��ا و به کوری 
چش��م آنها، جمهوری اسالمی ایران از یک نهال نحیف، اکنون 
به یک درخت تناوری تبدیل ش��ده که ثمرات و میوه های آن 

روزبه روز در حال گسترش است.
ایشان در پایان با اشاره به شعارهای حضار برای نابودی آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی، تأکید کردند: با لطف و فضل الهی، این 
ش��عارها در آینده ی نه چندان دور محقق، و امت اس��المی بر 

دشمنان خود پیروز خواهد شد.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المی، حجت االس��الم 
والمس��لمین مروی تولیت آس��تان قدس رضوی در سخنانی، 
صاحبان موکبهای اربعین حسینی علیه السالم را مشعل داران 
باشکوه ترین اجتماع بش��ری خواند و افزود: مراسم شکوهمند 
اربعین حس��ینی علیه الس��الم تجلی گاه مرزبندی اس��الم ناب 

محمدی با اسالِم بدلِی اموی و آمریکایی است.
تولیت آس��تان ق��دس رضوی با اش��اره به برگ��زاری همایش 
موکب داران عراقی در مش��هد مق��دس، گفت: در این همایش، 
ع��الوه بر موکب داران و فع��االن فرهنگی ع��راق، موکب داران 
اهل سنت، مسیحی، صوفی و ُکرد حضور داشتند. در این دیدار 
همچنی��ن تعدادی از موکب داران عراقی و خطبا و ش��اعران و 
مداحان به ایراد س��خن، قرائت ش��عر و مرثی��ه و ذکر مصیبت 

پرداختند.  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری


