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نفتکش انگلیسی رفع توقیف شد
اداره کل بن��ادر و دریان��وردی هرم��زگان ب��ا ص��دور 
اطالعیه ای رس��می از رفع توقیف نفتکش انگلیس��ی 
"اس��تنا ایمپرو" خبر داد و اعالم ک��رد: پرونده قضایی 
ای��ن ش��ناور همچن��ان ب��از و در ح��ال ط��ی کردن 

بررسی های حقوقی است.
اداره کل بن��ادر و دریان��وردی هرم��زگان ب��ا ص��دور 
اطالعیه ای رس��می از رفع توقیف نفتکش انگلیس��ی 
"اس��تنا ایمپرو" خبر داد و اعالم ک��رد: پرونده قضایی 
ای��ن ش��ناور همچن��ان ب��از و در ح��ال ط��ی کردن 

بررسی های حقوقی است.
در مت��ن کام��ل اطالعی��ه رس��می اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان آمده اس��ت: نفتکش انگلیس��ی 
ایمپ��رو" STENA IMPERO، س��اعت  "اس��تنا 
٩ صب��ح امروز جمع��ه )پنج��م مهرم��اه( از لنگرگاه 
بندرعب��اس، دری��اروی خود را به س��وی کریدور بین 

المللی ترافیک دریایی خلیج فارس آغاز کرد.
فرمانده و خدمه به صورت رس��می، تعهد کتبی داده 
ان��د که هیچ ادعای��ی ندارند، این در حالی اس��ت که 
علیرغ��م رفع توقیف این ش��ناور، همچنان پرونده آن 
در مراجع قضایی ایران باز اس��ت و روند دادرس��ی به 
تخلف��ات و اعالم نتایج نهایی آن، در حال طی ش��دن 

مسیر بررسی های حقوقی و قانونی قرار دارد.
اواس��ط ش��هریورماه ٩۸ و در پی درخواست اتحادیه 
دریان��وردی هن��د و مجام��ع بی��ن الملل��ی از جمله 
فدراس��یون حمل و نقل جهان��ی )ITF( در خصوص 
دی��دار با خدمه این ش��ناور نفتک��ش در بندرعباس، 
دبی��ر انجمن صنف��ی دریانوردان ایران ب��ه نمایندگی 
از »ITF« و ب��ا حمای��ت و همکاری س��ازمان بنادر و 
دریانوردی و هماهنگی دیگر نهاد های نظارتی از جمله 

مراجع قضایی، بازدیدی از شناور انگلیسی داشت.
خوشبختانه طبق نتایج بررسی هایی که براساس مفاد 
کنوانس��یون کار دریای��ی MLC و حقوق بین الملل 
دریایی ص��ورت گرفت، وض��ع تمام��ی کارکنان این 
کش��تی خوب و مناس��ب ارزیابی شد، هیچ مشکلی از 
نظر امکانات رفاهی و غذایی برای آن ها وجود نداشت 

و خدمه شناور در شرایط مطلوبی قرار دارند.
همچنین پیرو هماهنگی ه��ای قبلی، هفت نفر خدمه 
از اتباع مختلف هندی، روس��ی و لتونی که در کش��تی 
حضور داش��تند، به کشورهایش��ان بازگش��تند. طبق 
گزارش بازدی��د نمایندگان انجمن صنف��ی دریانوردان 
تجاری ایران از نفتکش انگلیس��ی، برخورد دولت ایران 
با خدمه این شناور بر اساس استاندارد های بین المللی، 
کنوانسیون های جهانی و رفتار های انسان دوستانه بوده 
است. ۷۰روز پیش و عصر روز جمعه ۲۸ تیرماه، نفتکش 
انگلیسی استنا ایمپرو هنگام عبور از تنگه هرمز به علت 
رعایت نک��ردن قوانین و مقررات بی��ن المللی دریایی، 
توسط یگان ش��ناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی توقیف شد. میزان

اخبار

ظرفیت های سپاه در اختیار راهپیمایی اربعین قرار می گیرد
فرمانده کل س��پاه پاسداران گفت: تمامی ظرفیت های سپاه در راستای برگزاری 

هرچه باشکوه تر راهپیمایی اربعین قرار می گیرد.
سردار سرلش��کر پاسدار حسین سالمی در جلسه ستاد اربعین در مهران گفت: 
اس��تان ایالم بخصوص مردم ش��هر مهران این افتخار را پیدا کرده اند که بتوانند 
خادم زوار اباعبداهلل الحس��ین )ع( باش��ند و این یک توفیق آس��مانی اس��ت که 
نصیب مردمان این خطه ش��ده است. سرلشکر سالمی از راهپیمایی اربعین به عنوان 
اقدامی بی نظیر درجهان نام برد و تصریح کرد: راهپیمایی اربعین حسینی نقطه همدلی 
مسلمانان ومحبان امام حسین )ع( است که نمونه آن دیدار جمعی از موکب داران عراقی 
با رهبر معظم انقالب بود که مبین همدلی وقدرت مسلمانان است. وی خاطرنشان کرد: 
مردمی که در این راهپیمایی حضور دارند دعوت ش��ده های امام حس��ین )ع( هستند و 

باید مراقبت کنیم تا به بهترین نحو ممکن پذیرای زوار باشیم.  سپاه نیوز

امنیت خوبی در مرز های غربی کشور حاکم است
سردار پاکپور با اشاره به نقش آفرینی نیروهای بومی در رزمایش محرم ، امنیت 
مرز های غربی کش��ور را مطلوب ارزیابی ک��رد و گفت: این امنیت در دنیا مثال 

زدنی است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه، با اعالن پایان رزمایش امنیتی محرم در  ارتفاعات شاهو 
در اس��تان کرمانش��اه، این رزمایش را جلوه ای از آمادگی های این نیرو برای تضمین 
امنیت پایدار مردمی و مقابله با تهدیدات متصور از سوی ضد انقالب و دشمنان ملت ایران 
در مناطق مرزی توصیف و اظهار داش��ت: امروز مرحله نهایی رزمایش امنیتی محرم توسط 
قرارگاه منطقه ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه اجرا شد و این یکی از برنامه های اساسی  
ما در مناطق عملیاتی شمال غرب، جنوب غرب و غرب کشور در راستای حفظ امنیت پایدار 
و فراگیر است. وی در پایان هدف از این رزمایش را بازآزمایی و ارزیابی آمادگی های رزمی و 

امنیتی نیروها و یگان های عملیاتی مستقر در منطقه اعالم کرد.  تسنیم

ایران تا چند سال آینده به یک قدرت اقتصادی تبدیل می شود
وزی��ر دفاع گفت: دش��منان پس از ناکامی در جنگ س��خت و نظامی، امروز در 
تقابل تمام عیار جنگ اقتصادی با ایران اسالمی هستند؛ اما بدانند تا چند سال 
آینده با قطع خام فروش��ی نفت و تحول در حوزه اقتصادی، توطئه های آنان در 
این جنگ ناخواس��ته و ظالمانه با شکست مواجه خواهد شد و انشاءاهلل همانند 

قدرت نظامی تبدیل به یک قدرت اقتصادی نیز می شویم.
امیر س��رتیپ حاتمی در همایش بزرگ پی��اده روی خانوادگی کارکنان وزارت دفاع 
که به مناس��بت هفته دفاع مقدس در محل ورزش��گاه سازمان صنایع دفاع برگزار شد با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهداء، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان ۸ سال 
دفاع مقدس از مش��ارکت و حضور صمیمی خانوادگی کارکنان در این همایش قدردانی 
و تش��کر کرد. وی تأکید کرد؛ ملت ایران با تأس��ی از نهضت عاشورا هیچگاه زیر بار ذلت 

نخواهد رفت.  وزارت دفاع

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
دی��دار منتخبان ملت در مجلس خب��رگان ضمن ارائه تحلیل 
جامع از ش��رایط کش��ور و گسترش ش��عارها و اقتدار انقالبی 
و سیاس��ی نظام جمهوری اس��المی و امت��داد آن در منطقه، 
بهره گیری از درس های دوران دفاع مقدس و تعمیق آن را در 
جامعه بس��یار ضروری و مهم خواندند و تأکید کردند: الزمه و 
اساس اس��تمرار پیشرفت کشور، »توکل بر خدا«، »ایستادگی 
و مقاومت«، »امید به آینده«، »اعتماد به جوانان بویژه جوانان 
انقالبی«، »وحدت و انس��جام آحاد م��ردم بخصوص در میان 
نیروهای انق��الب«، »حمایت واقعی از تولید داخلی« و »قطع 

امید کامل از بیگانگان« است.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این دیدار با گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس و با اش��اره به درس های این دوران درخش��ان و 
لزوم گسترش و تعمیق این درس��ها در جامعه افزودند: توکل 
امام)ره( به خداوند متعال در زمان آغاز جنگ و در طول هشت 
سال دفاع مقدس، به رغم همه مشکالت و کمبودها و فشارها، 
یک موضوع شگفت آور بود که باید این توکل امروز نیز در همه 

عرصه ها وجود داشته باشد.
ایشان گفتند: برخی اوقات به دلیل برخی مشکالت در جامعه، 
برخی بزرگان و محترمین دچار دستپاچگی می شوند در حالی 

که باید به خدا توکل، و با تالش آن مشکل را برطرف کرد.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به الطاف الهی در چهل س��ال 
گذش��ته و عبور نظام اسالمی از گردنه های سخت خاطرنشان 
کردن��د: عزت و اقتدار و اعتبار مادی و معنوی کش��ور در دنیا 
و خی��ل عظیم جوان��ان انقالبی آم��اده به کار و پیش��رفتها و 
جهش های کش��ور غیرقابل مقایس��ه با ابتدای پیروزی انقالب 
اس��المی اس��ت و همه این موفقیت ها، مرهون لطف و عنایت 
اله��ی اس��ت، بنابراین توکل ب��ه خدا هیچ��گاه نباید فراموش 

شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »امید به آینده و اعتماد به جوانان« 
را از دیگر درس های دوران دفاع مقدس برش��مردند و گفتند: 
بای��د جوانان را وارد میدان ک��رد و از نیروی آنان غفلت نکرد، 
البته به کارگیری جوانان به معنای از صحنه خارج ش��دن افراد 
غیرجوان نیس��ت زیرا هر فردی به تناس��ب تجربه و عملکرد 

خود جایگاهی دارد.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه غفلت از نیروی جوان 
اشتباه است و نیروهای جوان باید به کمک نیروهای غیرجوان 
بیایند، گفتند: یکی از ش��اخص های مهم دوران دفاع مقدس، 
حض��ور جوانان در مناصب فرماندهی و در بدنه عظیم بس��یج 
و س��پاه و ارت��ش بود و ام��روز نیز باید این فرص��ت را مغتنم 
ش��مرد و از جوان��ان در رده های مدیریتی ب��اال و بویژه میانی 

استفاده کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »عزم و اراده ملی« را درس دیگر دفاع 
مقدس دانس��تند و تأکید کردند: دش��من تالش زیادی را برای 
سس��ت کردن عزم و اراده مردم و ناامید کردن آنان به کار بسته 
است که باید در مقابل، عزم و اراده ملی تقویت شود و این مهم 
نیز، با دستور امکان پذیر نیست بلکه با استدالل های صحیح و با 

حضور به موقع صاحبان فکر در میان مردم محقق می شود.
ایشان با تأکید بر اینکه اساس همه امور کشور و الزمه موفقیت 
در عرصه های مختلف »ایس��تادگی و مقاومت« است، افزودند: 
برخی امور نیازمند ایس��تادگی طوالنی مدت اس��ت، بنابراین 
نباید از گستردگی جبهه دشمنان و قلدری ها ترسید بلکه باید 
همانند دوران دفاع مقدس، با مقاومت و ایستادگی، ثابت کرد 

که »ما می توانیم«.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش دشمن برای تأثیرگذاری 
ب��ر فهم و ادراک تصمیم س��ازان، تصمیم گیران و آحاد مردم 
به منظ��ور القای »نمی توانید« و »نمی ش��ود« گفتند: برخالف 
تالش دش��من ب��رای منحرف ک��ردن فه��م و اِدراک مردم و 
مس��ئوالن از واقعیت های کشور و تعریف منافع و مصالح ملی 
براساس اهداف خود، ظرفیتها و توانایی های کشور به گونه ای 
اس��ت که همه گره های اقتصادی و مشکالت معیشتی با تدبیر 

و با پیگیری و مشورت درست، قابل حل شدن هستند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای به س��خنان اخی��ر رئیس جمهور 
امری��کا مبنی بر اینکه اگر ایران خواس��ته های امریکا را انجام 

دهد وضع مردم بهتر خواهد ش��د، اش��اره کردن��د و افزودند: 
مقامات و رس��انه های امریکایی و اروپایی به صورت مس��تمر با 
تکرار چنین مطالبی در تالش برای القای این موضوع هستند 
که »شما نمی توانید« اما مردم ایران به این تبلیغات و القائات 

توجهی نمی کنند.
ایش��ان گفتند: یکی از نکات دیگری که تالش می شود اذهان 
و اِدراک م��ردم و مس��ئوالن را از آن منح��رف کنند، موضوع 
پایبندی به ش��عارهای انقالب است و اخیراً نیز برخی مقامات 
اروپایی گفته بودند که ایران باید دس��ت از ش��عارهای انقالبی 

بردارد.
رهبر انقالب اس��المی علت بیان و القاء چنین مطالبی را ترس 
و واهمه امریکا و اروپایی ها از شعارهای انقالب و راه سومی که 
انقالب اس��المی بوجود آورده اس��ت، دانستند و تأکید کردند: 
عالج مس��ائل و مش��کالت کش��ور پافشاری بر ش��عارها و راه 

انقالبی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه جنگ احزاب و آیات 
مربوط به این جنگ، صف آرایی دش��منان و ش��یاطین اعم از 
امریکا و اروپای خبیث را نشانه حقانیت و قدرت نظام جمهوری 
اسالمی دانستند و گفتند: کشور عالوه بر حرکت رو به جلو، در 
مواردی جهش نیز داشته است و دشمن از این موضوع ناراحت 
و نگران اس��ت و عل��ت اصلی تحریم ها ه��م جلوگیری از این 
جهش ها است اما به لطف خداوند در آینده نه چندان دور، در 

زمینه های مختلف شاهد جهش هایی خواهیم بود.
ایش��ان در ادامه سخنان خود مطالبی را در خصوص اروپا بیان 

کردند.
رهب��ر انقالب اس��المی با تأکید بر اینک��ه راه تعامل و مذاکره 
با هیچ کش��وری به غیر از امریکا و رژیم صهیونیس��تی بس��ته 
نیست، افزودند: اما به هیچ وجه نباید به کشورهایی که پرچم 
دش��منی با نظام اسالمی را در دست گرفته اند و در رأس آنها 
امریکا و این چند کش��ور اروپایی، اعتماد شود زیرا آنها صریحاً 

با ملت ایران دشمنی می کنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینک��ه انگیزه های 
دش��منی اروپایی ه��ا با جمهوری اس��المی تف��اوت اصولی با 
دش��منی امریکا ن��دارد، گفتند: اروپایی ه��ا در ظاهر به عنوان 
میانجی وارد می ش��وند و حرف های طوالنی هم می زنند اما 

همه آنها پوچ است.
ایش��ان با اشاره به عملکرد اروپایی ها بعد از توافق هسته ای و 
عم��ل نکردن به وعده ها و همچنین نح��وه عملکرد اروپا بعد 
از خ��روج امریکا از برجام و اعم��ال ظالمانه تحریم های ثانویه 
افزودن��د: اروپایی ها به رغم وعده های خ��ود، عماًل به تحریم 
ه��ای امریکا پایبند ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و از این 
پس هم بعید است کاری برای جمهوری اسالمی انجام دهند، 

بنابراین باید بکلی از اروپایی ها قطع امید کرد.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: رفت و آمد و بستن 

قرارداد اش��کالی ن��دارد اما مطلقاً نباید به آنها امید داش��ت و 
اعتماد کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه عمل نکردن اروپایی 
ها به تعهدات یازدگانه خود افزودند: همان افرادی که مذاکره 
کردن��د، اکنون می گویند اروپاییها به هیچیک از تعهدات خود 
عمل نکرده اند و این موضوع، قوی ترین دلیل بر این اس��ت که 

در هیچ مسئله ای نباید به آنها اعتماد کرد.
ایش��ان جریان ام��ور را به رغم هم��ه این دش��منی ها، به نفع 
جمهوری اسالمی ارزیابی کردند و گفتند: امروز نظام اسالمی 
نه تنها قوی تر از چهل س��ال پیش است بلکه از ده سال پیش 
نی��ز قوی تر ش��ده و اقت��دار انقالبی و سیاس��ی آن در منطقه 

گسترش یافته و ریشه های انقالب عمیق تر شده است.
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به پیشرفتهای نظام اسالمی در 
عرصه های گوناگون خاطرنشان کردند: البته وظایف سنگینی 
بر عهده همه اس��ت زیرا مش��کالت مختلف��ی در عرصه های 
فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و دشمن نیز به شدت در زمینه 
نفوذ و اقدامات فرهنگی فعال اس��ت، اما اگر مس��ئوالن مالک 
کار خود را عدم اعتماد به دشمن قرار دهند، قطعاً می توان در 

مقابل توطئه ها ایستاد و آنها را خنثی کرد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در ادام��ه به ارزیاب��ی وضعیت 
اجتماع��ی، سیاس��ی و اقتص��ادی امریکا و اروپ��ا پرداختند و 
گفتند: امریکا که دش��من اصلی ما اس��ت، ام��روز منفورترین 
دولت در دنیا اس��ت و اروپایی ها نیز خودشان در حال اعتراف 

به ضعف ها و افول قدرتشان هستند.
ایشان با اشاره به سخنان یکی از سران اروپا در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متحد افزودن��د: این مقام اروپای��ی صراحتاً و با 
استدالل به افول تمدن غرب اذعان کرد، البته در همین شرایط 

ضعف نیز خوی استکباری خود را فراموش نمی کنند.
رهبر انقالب اسالمی به آمارهای مراکز بین المللی درخصوص 
بدهی های کش��ورهای معروف اروپایی اشاره کردند و گفتند: 
مش��کالت اقتصادی این کشورها جدی اس��ت و گرفتاریهای 
سیاس��ی انگلیس و فرانس��ه نیز در مقابل چشم همگان است، 

بنابراین باید از این موقعیت استفاده کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی س��خنان خود، چند 
وظیف��ه مه��م را برای ت��داوم راه پر افتخار انق��الب و غلبه بر 

دشمنی ها مورد تأکید قرار دادند.
»اعتماد و اطمینان به وعده الهی« اولین نکته ای بود که رهبر 
انقالب اس��المی به آن اش��اره کردند و گفتند: هدف ما تحقق 
دین خدا و پیاده شدن شریعت الهی در جامعه است، بنابراین 
خداون��د طبق وعده خود ما را یاری خواهد کرد، همچنانکه تا 
کن��ون نیز به این وعده عمل کرده و با وجود انبوه مش��کالت، 
جمه��وری اس��المی در قله عزت ق��رار دارد و مای��ه افتخار و 

مباهات برای اسالم است.
ایش��ان همگان بویژه مس��ئوالن و مدیران را به »تقوا، صداقت 

و کار جهادی« توصیه کردند و با اش��اره به وظیفه مهم دیگر 
یعن��ی »مب��ارزه جدی با فس��اد« افزودند: البت��ه در مبارزه با 
فساد، پیش��گیری مقدم بر درمان است، یعنی باید زمینه های 
فس��اد را از بین برد، ضمن آنکه مبارزه با فساد مخصوص قوه 
قضائیه نیست و همه قوای کشور باید در این خصوص احساس 

مسئولیت کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای برخی از واگذاری  ها را نمونه هایی از 
کارهای نس��نجیده یا فسادآلود دانستند و گفتند: در حالی که 
از ی��ک طرف عده ای از جوانان در ت��الش پرانگیزه برای رونق 
تولید در کش��ورند، در طرف دیگر برخی خرابکاری های ناشی 
از فس��اد تولید را نابود می کند که نبای��د اجازه داد این موارد 
و مش��کالتی همچون قضایای کارخانه ها در اراک و خوزستان 

شکل بگیرد.
رهبر انقالب اس��المی، »کمک به تولید« را وظیفه مس��ئوالن 
و کلید حل مس��ائل کشور دانستند و افزودند: اگر تولید رونق 
بگیرد، بس��یاری از مشکالت کشور از جمله سقوط ارزش پول 
مل��ی، تورم و ق��درت خرید مردم حل خواهد ش��د، البته باید 

جلوی واردات بی رویه نیز گرفته شود.
»تقویت نیروهای وفادار به انقالب« توصیه دیگر حضرت آیت 

اهلل خامنه ای بود.
ایش��ان نگاه نظام اسالمی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از 
مذهب و طایفه آنان را یکسان خواندند و گفتند: فارغ از اینکه 
یک فرد مس��لمان است یا غیرمس��لمان، و یا به نظام اسالمی 
وفادار اس��ت یا نیس��ت، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، 
مثاًل نباید در کش��ور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و 

نگاه عادالنه برای همه مردم یکسان باشد.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینک��ه در کنار این موضوع، 
»حمای��ت از نیروهای وفادار به انقالب و معتقد به اس��تقالل 
کش��ور« ضروری است و نباید با برچس��بهایی همچون تند و 
افراطی این نیروهای پر انگیزه را از میدان خارج کرد، افزودند: 
نیروهای مؤمن و انقالبی ک��ه مجموعه عظیمی از مردم را در 
برمی گیرن��د، بای��د در همه جا و در مقاب��ل تعرض ها حمایت 
ش��وند و امکان حضور آنها در مراکز حساس فراهم شود، چرا 
که آنها همان کس��انی هستند که در قضیه ٩ دی ۸۸ و یا در 
قضایای س��ال ٩۶ ب��ا آن حرکت عظیم وارد میدان ش��دند و 

دشمنان را ناکام گذاشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای توصیه مکرر خود به مس��ئوالن در 
خصوص اس��تفاده از نیروهای انقالبی را یادآور شدند و گفتند: 
بنده به رؤسای جمهور در چند دوره گفته ام که برای پیشرفت 
کارت��ان از نیروهای وفادار به انقالب اس��تفاده کنید، زیرا آنها 
هس��تند که در هن��گام خطر برای کمک به نظ��ام، به صحنه 

می آیند.
ایشان اتحاد مردم با یکدیگر را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: 
اتحاد نیروهای انقالب نیز بس��یار مهم است و اختالف سالیق 

افراد با یکدیگر نباید به مخالفت و معارضه منجر شود.
رهبر انقالب اس��المی در پایان با انتق��اد از برخی افراد که در 
س��خنان خود و یا در فضای مجازی مردم را مأیوس می کنند، 
گفتند: پرهیز از ناامید کردن مردم از مهمترین کارها اس��ت، 
چون اگر امید نباش��د هیچ کار بزرگی انجام نمی ش��ود، البته 
امید به آینده یک امید کاذب نیس��ت، بلکه آینده کشور واقعاً 

روشن و امیدوارکننده است.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل جنتی رئیس 
مجلس خبرگان گزارشی از فعالیتهای کارگروههای هیئت های 

اندیشه ورز این مجلس بیان کرد.
همچنین آیت اهلل موحدی کرمانی نایب رئیس مجلس خبرگان 
گزارش��ی از مهمترین نکات و دغدغه های اعضای خبرگان که 
در نطقهای اجالس بیان شده بود، ارائه کرد و گفت: نمایندگان 
مجلس خب��رگان بر »امیدآفرینی«، »استکبارس��تیزی و نفی 
هرگون��ه مذاکره با آمری��کا«، »هدایت نقدینگی انباش��ته در 
کش��ور به س��مت تولید«، »حمایت از قوه قضائی��ه در مبارزه 
با فس��اد«، »اجرای کامل قوانی��ن مربوط به حجاب و عفاف«، 
»اصالح اش��کاالت س��اختاری در نظام مالیاتی، نظام بانکی و 
خصوصی س��ازی« و »دقت شورای نگهبان در احراز صالحیت 

نامزدهای انتخابات مجلس« تأکید کردند.

حجت االسالم صدیقی در نماز جمعه تهران:
هیچ اتفاقی به اندازه 

دفاع مقدس تاثیرگذار نبوده است
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه حقوق بش��ر بی محتوا 
برای مظلومان کش��میر هیچ حرکتی ندارد، گفت: هیچ اتفاقی 

به اندازه دفاع مقدس در این دوران تاثیرگذار نبوده است.
حجت االسالم کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران ضمن 
تسلیت محنت آل اهلل اظهار داشت: این ایام عزاداری را به امام 
زمان، امت اس��المی و نمازگزاران خداجو تس��لیت می گویم. 
هفته دفاع مقدس و ۸ س��ال قدرت نمایی با اتکا به خدا را در 

این فرصت تبریک عرض می کنم.
صدیقی در ادامه ضمن توصیه خود و نمازگزاران به تقوا و یاد 
خدا اظهار داش��ت: خدا وحدت، کمال و زیبایی مطلق اس��ت. 
خدای عالم در درون، بیرون و خلوت ش��ما است. بیایید برای 
خدا حس��اب باز کنید، همانطور که برای دیگران حس��اب باز 
کردید. اگر حق تقوا را ادا کردیم و در همه جا توجه داش��تیم 

که خدا حاضر، ناظر و مقتدر است عاقبت بخیر می شویم و ان 
شاءاهلل مسلمان می میریم.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه کس��ی که گرفتار ظلم 
اس��ت و به خانواده ظلم می کن��د، توفیق توبه پیدا نمی کند، 
اف��زود: این فرد مالک غضب خود نیس��ت و به هر بیانی تندی 
م��ی کند، دل ها را می س��وزاند و آدم ه��ا را تحقیر می کند. 
یکی از نسخه های کاربردی مدیریت خشم است تا سعی کند 
عصبانی نشود و اگر شد بتواند خشم خود را کنترل کند. کسی 
ک��ه ظلم می کند و دروغ می گوید و عیب دیگران را جس��ت 
و جو می کند و با کش��ف عیب ب��رای آن پرونده باز می کند، 
مانند این اس��ت که او را می کشد. آبروی مومن مانند خونش 

است و خیلی مهم است.
صدیق��ی با اش��اره به هفت��ه دفاع مقدس تاکی��د کرد: هیچ 
اتفاق��ی به اندازه دفاع مقدس در این دوران تاثیرگذار نبوده 
اس��ت. ظاهر آن گذش��ت و آن حجاب نمی گ��ذارد بفهمیم 
چه بر س��ر ما آمد و زیر پرچم ول��ی فقیه دنیا با همه قانون 
های منطقه و همه ابزارهای صنعتی، نظامی و سیاس��ی که 
هم��ه نیروی خود را ب��ه کار گرفتند و ما ۸ س��ال مقاومت 

کردیم. اگر امروز یمن ۵ س��ال مقاومت می کند مولود دفاع 
مقدس اس��ت. این چه معجزه پیامب��ر و ائمه معصومین بود 

که تاریخ تکرار ش��د.
وی افزود: در ۲۰۰ س��ال گذش��ته هیچ وقت نبود که ایران با 
جایی بجنگد و شکس��ت نخورد و قسمتی از منطقه خود را به 
دیگری ندهد. ۸ س��ال با وجود جنگ روانی، نظامی، سیاس��ی 
و همه فش��ارها یک وجب از خاک خود را به دشمنان ندادیم. 
اولی��ن ح��رف را راس هرم، ول��ی فقیه طراحی م��ی کند که 
خودش وجود و علم و حضور و معرفت دارد و خدا در وجودش 

تجلی کرده است.

 حقوق بشر بی محتوا برای مظلومان کشمیر 
هیچ حرکتی ندارد

وی با بیان اینکه عشق به شهادت را جنگ ۸ ساله به فرهنگ 
تبدیل کرد، افزود: ش��عار امام جنگ جنگ تا پیروزی بود. اگر 
این جنگ ۴۰ س��ال هم طول می کشید این مردم زیر پرچم 
امام دست از جنگ برنمی داشتند. انسجام و وحدت بی سابقه 
و مس��ابقه در خط شکنی و جانبازی و مناجات از ویژگی های 

ای��ن جنگ بود. در مجموع��ه ای که همه عبد و والیت مدار و 
بی تردید هستند سالحی در برابر دشمنان دارند.

وی در رابطه با موضوع اربعین و اهمیت این حضور بیان کرد: 
می ش��ود بی��ش از ۲۰ میلیون جمعیت در فض��ای محدود با 
قناعت حضور یابند. در این مس��یر اهل س��نت، مس��یحیت و 
نژادهای مختلف حضور دارند و خود را به امام حس��ین معرفی 
م��ی کنند و این معرفی در این راهپیمایی و دیدن این کرامت 
مدینه فاضله و چش��مه محبتی که جوش��یده، امام حسین را 
چن��ان در اذهان عالم آش��نا می کند که امام زمان از ایش��ان 
س��خن می گوین��د و خود را با ایش��ان معرفی م��ی کنند؛ با 

حسینی که او را به قتل رساندند.
صدیقی در پایان خاطرنش��ان کرد: ان شاءاهلل دعاها مستجاب 
اس��ت. برای گرفتاران کش��میر که امروز گرفتار دست ظلم و 
ستم هستند، ش��یعیان نیجریه که حقوق بشر بی محتوا برای 
این ها هیچ حرکتی ندارند، برای شیعیان بحرین که حق هیچ 
تصمیم گیری برای خود ندارند، برای ش��یعیان عربستان باید 
در این کانون ها که دعا مستجاب است با همه وجود با امید و 

خوشبینی دعا کرد و امام زمان هم آمین بگویند.  مهر

رویای برباد رفته باند نیویورکی ها
ادامه از صفحه اول

ب��ا درج مقاله ای  در گاردین در پیش گرفته اس��ت و 
س��عی دارد تا ایران را از پیامدهای این خروج بترساند 
در حال��ی که تمام ش��واهد نش��ان می دهد ک��ه اروپا 
تاکن��ون به هی��چ تعهدی عمل نک��رده و عمال برجام 
را کن��ار نه��اده و ادعای خ��روج آن از برجام یک بلف 
ریاکارانه اس��ت. ادعاهایی مانند آنچه روزنامه گاردین 
در باب خروج سه کشور اروپایی از برجام عنوان کرده 
یک بازی رسانه ای است که هیچ پشتوانه عملی ندارد 
و اروپ��ا به خوبی م��ی داند که توان چنی��ن کاری را 
ندارد و از س��وی دیگر ماندن ی��ا خروجش در برجام 
تاثی��ری ندارد چرا که به هی��چ تعهدی عمل نکرده و 
چنانک��ه رهبر انقالب تاکید کرده ان��د اروپا را نیز باید 
در کنار آمریکا کنار گذاش��ت و آنها رسما مردود شد ه 
اند. اما حوزه دیگر رفتاری اروپایی ها و آمریکا تش��دید 
ادعاها در باب تحوالت منطقه و البته القا تصور جنگ 
است. آنها با مباحث ساختگی و نخ نما همچون مسئله 
آرامکو سعی در منفی نش��ان دادن جایگاه منطقه ای 
ایران دارند و هم زمان با طرح مباحثی همچون اعزام 
نیرو به منطقه به القا تصور جنگ می پردازند تا از یک 
س��و سیاست ترس و هراس در میان ملت و مسئوالن 
ایران را اجرایی س��ازند و از سوی دیگر افکار عمومی 
جهان را با ترس��اندن از جنگ به همراهی با خود ضد 
ایران سوق دهند. روندی که تاکید ایرانیان بر آمادگی 
برای پاس��خگویی قاطع به ه��ر تهدیدی و نیز رویکرد 
جهانی به مخالفت با سیاست فشار بر ایران، با ناکامی 
همراه شده اس��ت. به هر تقدیر می توان گفت که سه 
کش��ور اروپایی و آمریکایی ها و البته چند کشور عربی 
و صهیونیس��ت ها که می توان آنها را باند نیویورکی ها 
نامید که نتوانسته اند در نیویورک به اهدافشان دست 
یابن��د و رویاهایش��ان بر ب��اد رفته، به دنب��ال اجرای 
سیاس��ت های تبلیغات��ی و رس��انه ای خواهند بود که 
مقاومت فعال و یکپارچگی مردم و مس��ئوالن ناکامی 

این سیاست را نیز رقم خواهد زد. 

سرمقاله

اروپا به تحریم های آمریکا پایبند ماند و باید از آنها قطع امید کرد
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری:


