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اخبار
دشمنان ،دشمنی خود با مردم شریف
ایران را کنار نگذاشتهاند

دبیر ش��ورای نگهبان گفت :دش��منان ایران
اسالمی دش��منی خود با این مردم شریف را
کنار نگذاشتهاند بلکه نوع دشمنی تغییر کرده
و امروز عرصههای فرهنگ و اقتصاد ،میدان
مبارزه اس��ت .به گزارش «عص��ر ایرانیان»،
آیتاهلل احم��د جنتی دبیر ش��ورای نگهبان
در جلس��ه این ش��ورا که با حض��ور اعضای
حقوقدان و فقیه برگزار شد در سخنانی گفت:
اربعین ش��هادت حضرت امام حس��ین (ع) را
پشت سر گذاشتیم .جمع کثیری از ارادتمندان
آن حضرت در مسیرهای پیادهروی به سمت
کربالی معلی حضور یافتند و از فضای معنوی
این مراسم پرفیض بهرهمند شدند .وی افزود:
البته ما و جمعیت عظیمی نیز که به هر دلیل
موف��ق به حض��ور در این تجم��ع باعظمت
ایمان��ی نش��دیم ،غبطه خوردی��م و دلهای
مشتاق و آرزومندمان را روانه آن مسیر نورانی
کردیم .آیتاهلل جنتی تجمع میلیونی اربعین را
تجلی تحقق وعدههای الهی دانست و با بیان
اینکه قطع ًا هرچه بگذرد بر عظمت این پدیده
جهانی افزوده خواهد شد ،از مردم و مسئولین
عراق��ی به خاطر ای��ن مهماننوازی کریمانه
و نی��ز از همه نهادهای دولت��ی و گروههای
مردمی کش��ورمان که برای حف��ظ آرامش،
امنیت و سالمت زائران اربعین تالش کردند،
قدردانی و تشکر کرد .وی در ادامه با تسلیت
به مناسبت عزای پیامبر مکرم اسالم ،حضرت
امام حس��ن (ع) و حضرت ام��ام رضا (ع) به
آغ��از هفته دفاع مقدس اش��اره کرد و ضمن
گرامیداشت یاد شهدا که عزت و امنیت امروز
مردم ایران مرهون مجاهدتهای آنهاس��ت،
گفت :حقیقت این است که دفاع مقدس تنها
یک قطعه از تاریخ ایران اسالمی نیست ،بلکه
یک سبک زندگی است که بر ایثار ،گذشت،
شجاعت و اخالص بنا شده است.
 ۱۸۰۰تن از افراد حاضر در تجمعات
دوشنبه شب تهران سابقه اغتشاش دارند

اس��تاندار تهران در یک پیام توییتری اعالم
ک��رد :ح��دود  ۱۸۰۰نف��ر از اف��راد حاضر در
تجمعات دوشنبه ش��ب تهران ،سابقه حضور
در تجمع��ات و بعض�� ًا اغتشاش��ات قبل��ی را
دارند .به گزارش «عصر ایرانیان» ،محس��ن
منصوری طی یک پیام توییتری در خصوص
تجمعات دوشنبه شب در تهران اعالم کرده
است :رصدهای اطالعاتی و بررسیهای فنی
حاکی از آن است که حدود  ۱۸۰۰نفر از افراد
حاضر در تجمعات دوشنبه شب تهران ،سابق ه
حضور در تجمعات و بعض ًا اغتشاش��ات قبلی
را دارند .در ادام��ه این پیام آمده از این تعداد
ح��دود  ۷۰۰نفر دارای س��ابقهی قابل توجه
و پرونده در دس��تگاههای مختلف انتظامی،
امنیتی و قضائی هستند.
ضرورت مقابله قاطع با هرگونه فتنه
ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی

رئیس مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس گفت:
تح��رکات در منطق��ه قفق��از جنوب��ی برای
تغییر ژئوپلیتیک منطق��ه به طور قطع منافع
مل��ی ای��ران را تحت تأثیر ق��رار میدهد .به
گزارش «عص��ر ایرانیان» به نق��ل از روابط
عمومی مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای
اس�لامی ،باب��ک نگاه��داری در واکنش به
درگیری نظامی مج��دد باکو و ایروان گفت:
ابع��اد این بحران فرات��ر از تنش و اختالفات
م��رزی می��ان دو کش��ور ب��وده و دارای آثار
راهبردی سیاسی ،امنیتی و اقتصادی نه تنها
در منطق��ه قفقاز جنوبی بلکه برای جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت .از این رو ،برای درک
صحیح از ماهیت تنش در این منطقه باید به
اهداف و پیامدهای آن در س��طح ژئوپلیتیک
توجه ویژه داشت .وی افزود :تمایل ناتو برای
امتداد س��رزمینی تا س��واحل خزر و مداخله
نظامی رژیم صهیونیس��تی در منطقه قفقاز،
نش��انه توطئه جدید غرب و برخی بازیگران
منطق��های برای ایجاد تغیی��ر ژئوپلیتیکی در
این منطقه اس��ت .نگاهداری ب��ا بیان اینکه
پیامدهای این تح��رکات ،صرف ًا ژئوپلیتیکی
نخواهد بود بلک��ه ژئواکونومی منطقه را نیز
تحت تأثیر قرار خواهد داد ،خاطرنش��ان کرد:
برخی تحرکات معنادار در زمینه ایجاد کریدور
در مناطق تحت حاکمیت ارمنستان در قالب
اس��امی و عناوین جعل��ی میتواند تهدیدات
مهمی را در حوزه مزیتها و دسترس��یهای
ترانزیتی جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرده
و مناف��ع اقتصادی ملت ایران را در این حوزه
تهدید کند که قطع ًا مورد قبول نظام نخواهد
ب��ود و جمهوری اس�لامی در برابر آن کنش
پیشگیرانه خواهد داشت.

س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس
گفت :هیچکس حق ن��دارد بازوی امنیت
کش��ور را به بهانهه��ای مختلف تضعیف
کن��د ،بای��د مراقب باش��یم ب��ه بهانههای
واهی ،بازوان اقتدار خود را تضعیف نکنیم.
به گزارش «عصر ایرانیان» ،احمد راستینه
در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی
ضمن تبری��ک فرا رس��یدن هفت��ه دفاع
مقدس ،گف��ت :دفاع مق��دس نماد عزت
و غی��رت مردان و زنان ایران��ی در دفاع از
آرمانهای انقالب ما ،اسالم ناب و سرزمین
پرافتخار ایران اسالمی است و به نوبه خود
هفته دفاع مقدس را به پیشکس��وتان ایثار

و ش��هادت و خانواده معظم شهدا و خالقان
ای��ن تاریخ با عظمت تبریک میگویم.وی
با اشاره به رس��میت یافتن عضویت ایران
در س��ازمان همکاریهای شانگهای بیان
کرد :عضویت ایران در س��ازمان شانگهای
گام بلن��دی بود که دولت با توس��عه روابط
بینالمللی و اعتمادآفرینی کشورهای عضو
به آن دس��ت یافت؛ اکن��ون انتظار میرود
وزیر ام��ور خارجه در اس��رع وقت دفتری
در ای��ن وزارتخانه مخص��وص بهرهمندی
از ظرفیته��ای بینالملل��ی ایجاد ش��ده
تش��کیل دهد تا بتوان با ایج��اد همافزایی
وزارتخانهه��ای مربوط��ه از ترانزیت کاال،

انرژی و مبادالت ارزی چندجانبه بیشترین
بهره را برد.سخنگوی کمیسیون فرهنگی
مجلس عنوان ک��رد :حضور رئیسجمهور
در نیوی��ورک فرصتی اس��ت ت��ا ایدههای
جدید در عب��ور از یکجانبهگرایی با توجه
به فض��ای جدید بینالمللی مطرح ش��ود،
آنچه که توانس��ته اس��ت به آمریکا برای
توس��عه یکجانبهگرایی و تحمیل تحریم
و تروریس��ت کمک کن��د ،محوریت دالر
در مبادالت اقتصاد جهانی اس��ت که باید
ظرفی��ت مب��ادالت پولی چندجانب��ه را در
بازیهای برد برد افزایش دهیم.راس��تینه
تاکید کرد ۳۱ :س��فر استانی رئیس جمهور

در یک سال گذشته نشانهای از صادقالوعد
ب��ودن حجتاالس�لام رئیس��ی در ح��ل
مشکالت مردم در بازدیدهای میدانی است.
اکن��ون انتظار میرود مصوب��ات در جدول
زمانبندی مش��خص با واگذاری به موقع
اعتبارات اجرا شود چون این نقطه امید مردم
است که حتم ًا بر اجرای آن نظارت و گزارش
آن را به مردم ارائه خواهیم کرد.نماینده مردم
شهرکرد در مجلس تصریح کرد :رفع نقاط
حادث��ه خیز جادهای و بهس��ازی جادههای
مواصالت��ی باید دغدغه تمامی مس��ئوالن
باشد ،با توجه به مصوبه هیأت دولت انتظار
میرود اقدامات عاجالنهای برای رفع نقاط

حادثه خیز و بهسازی جادهها انجام شود.وی
خطاب به رئیسجمهور گفت :توجه کنید که
مستأجران به شدت در عسر و حرج هستند
و مس��تأجران به طور م��داوم به ما مراجعه
میکنند و درخواس��ت کمک دارند .حداقل
پرداخت وام ودیعه مسکن تسریع و تسهیل
شود تا کمکی به قشر ضعیف صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار
کرد :توجه به حل مش��کالت شرکتهای
دانشبنیان و ایجاد پنجره واحد در استانها
مطالبه جدی نخبگان و اندیشمندان است و
انتظار میرود استانداران مسئولیت مستقیم
آن را برعهده بگیرند.

رهبر انقالب در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس:

صیانت از کشور با مقاومت بهدست میآید نه تسلیم

رهب��ر معظم انقالب اس�لامی فرمودن��د :دفاع مقدس
ی��ک اصل را برای ملت ایران تبیین کرد که صیانت از
کش��ور ب��ا مقاومت به دس��ت میآید نه با تس��لیم .به
گ��زارش «عصر ایرانیان» ،حض��رت آیت اهلل خامنهای
رهب��ر معظم انق�لاب اس�لامی صبح ام��روز در آئین
تجلیل از پیشکس��وتان دفاع مقدس ،جنگ تحمیلی را،
نتیجه سیاس��ت راهبردی امپراطوری نظام س��لطه در
دش��منی با جمهوری اس�لامی و ملت ایران خواندند و
افزودند :با وجود حمایت هم��ه جانبه قدرتهای جهانی
از صدا ِم جاهطلب و دیوانهی قدرت ،جنگ در پرتو س��ه
عنصر «قدرت جوشان انقالب ،رهبری بسیار مؤثر امام
و خصوصی��ات فاخر و برجس��ته ملت ای��ران» از یک
تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد
ک��ه روایت صحی��ح و دقی��ق این فصل ش��ورانگیز و
هیج��انآور از تاریخ ایران به نس��ل ج��وان و نوجوان،
اس��تمرار موفقیتهای انق�لاب را تضمین خواهد کرد.
فرمان��ده کل قوا ،دفاع مق��دس را حادثهای پرهیجان،
پرمعنا و پر فایده برای امروز و فردای کش��ور خواندند و
ب��ا عرض مراتب احترام و ارادت به پیشکس��وتان دفاع
مق��دس افزودند :پیشکس��وتان زودت��ر از دیگران نیاز
حیاتی آن مقطع را ش��ناختند و برای تأمین این نیاز به
میدان پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار ش��تافتند ،بنابراین
تمجید و احت��رام به آنها وظیف��های قطعی و همگانی
اس��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به اینکه با
حقای��ق حوادثی نظی��ر دفاع
گذش��ت زم��ان ،ابع��اد و
ِ
مقدس ،بیشتر و بهتر قابل درک میشود ،افزودند :باید
ب��ه گونهای عمل کرد که معرفت و آگاهی به «حقایق
دفاع مقدس به عنوان برههای درخش��ان و تأثیرگذار»،
به طور مس��تمر افزایش یابد و نسل کنونی از واقعیات
و حقایق آن دوران آگاه ش��ود که تالش در این زمینه
توقعی جدی از پیشکس��وتان دفاع مق��دس و متولیان
اینگونه مسائل است .ایشان با اشاره به اسناد و مدارک
منتش��ر ش��ده از جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند:
ای��ن اعترافات ،حقانیت حرفهای ما را که زمانی ادعا و
تصور میش��د ،ثابت میکن��د .فرمانده کل قوا ،تحمیل
جنگ به ایران را واکنش طبیعی سلطهگران جهانی به
پیروزی انقالب اسالمی خواندند و گفتند :انقالب ملت
ایران ،صرف ًا شکس��ت یک نظام وابسته و فاسد و یک
ضربه مقطعی به آمریکا و اس��تکبار نب��ود بلکه تهدید
امپراطوری نظام س��لطه بود و مستکبران غرب و شرق
با درک عمق این تهدید ،جنگ را با تشویق و تحریک
ص��دام بر ملت ای��ران تحمیل کردند .ایش��ان هدف از
جن��گ تحمیلی را جلوگیری از انتقال پیام و حرفهای
نو ملت ای��ران به دیگر ملتها از جمله نهراس��یدن از
آمریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض
جهانی دانس��تند و افزودند :ظهور نظام سیاسی مستقل
و الهامبخ��ش ،آن هم در کش��وری ک��ه نقطهی امید،
ات��کاء و طم��عورزی آمری��کا به ش��مار میرفت برای
آمریکا و س��لطه گران ،اص ً
ال قابل تحمل نبود ،بنابراین
بعد از تحرکاتِ ناکامی همچون کودتا ،حمله به طبس
و تحریک قومیتها ،جنگی تمام عیار را به ملت ایران
تحمی��ل کردند .فرمانده کل ق��وا افزودند :این حملهی
سراس��ری البته در ذهن انقالبیون ،پیشبینی نمیشد
اما برای عناصری از نیروهای مس��لح که مجرب بودند
و ب��رای ش��خصیتهای برجس��ته و مس��تقل جهان
غیرمنتظ��ره نب��ود .رهبر انق�لاب در همی��ن زمینه به
س��خنان احمد س��کوتره رئیس جمهور فقی��د گینه در
دیداری خصوصی با ایشان اشاره کردند و گفتند :آقای
س��کوتره معتقد بود وقوع جنگ تحمیل��ی ناگزیر بوده

اس��ت ،چون امپریالیزم اگر نتواند انقالبی را تضعیف یا
مهار کند حتم ًا جنگی س��نگین را به آن تحمیل خواهد
ک��رد .حضرت آی��ت اهلل خامنهای با انتقاد از س��خنان
کس��انی که غیر مس��ئوالنه ای��ران را مس��ئول جنگ
تحمیلی میدانند و میگوین��د دفاع مقدس باید بعد از
آزادس��ازی خرمش��هر پایان مییافت گفتن��د :حادثهی
پای��ان جنگ یعن��ی حمله و پیش��روی ص��دام بعد از
پذی��رش قطعان��ه  ۵۹۸از جان��ب ایران و بع��د از آن،
حمل��هی مرصاد ،نش��ان داد که اگ��ر در مقطع آزادی
خرمش��هر ،دفاع پای��ان مییافت صدام حتم�� ًا مجدداً
پیش��روی میکرد به خصوص اینکه بخشهای زیادی
از ایران عزیز ،در آن مقطع هنوز در اش��غال متجاوزان
بود .ایش��ان تجزیهی ایران و جدا کردن خوزس��تان به
عنوان بخش��ی مهم از کش��ور ،به زانو در آوردن ملت،
بران��دازی جمه��وری اس�لامی و در دس��ت گرفت��ن
سرنوش��ت مل��ت ایران را اه��داف اصل��ی امپراطوری
کینهتوز س��لطه از تحمیل جنگ به ایران برشمردند و
گفتند نباید این حقایق آشکار را فراموش کرد .حضرت
آیت اهلل خامن��های ،تبدیل جنگ  ۸س��اله از تهدیدی
بزرگ به فرصتی بزرگ را دومین حقیقت دفاع مقدس
دانس��تند و گفتند« :جوش��ش انق�لاب ،رهبری تعیین
کننده ام��ام خمینی و خصوصیات برجس��ته و تاریخی
ملت ایران» ،س��ه عنصر و عامل مهمی بودند که این
حقیق��ت ش��ورانگیز را رقم زدند که بای��د در تبیین آن
بخوبی کار ش��ود ب��ه خصوص اینک��ه فرصتهای به
وج��ود آمده از دل تهدید س��همگین جنگ ،هنوز برای
اکثر مردم ناشناخته است .فرمانده کل قوا ،دادن درس
عب��رت ب��ه ملته��ای دیگ��ر را از جمل��ه اه��داف
زیادهخواهان جهانی از ب��ه راه انداختن جنگ تحمیلی
برش��مردند و افزودند :آنها میخواستند با سرکوب ملت
ایران ،باب گش��وده شدهی مقاومت را کام ً
ال ببندند اما
مل��ت ،همه اه��داف جبهه اس��تکبار را خنث��ی کرد و
برخ�لاف تص��ور دش��منان ،خ��ود را ب��اال کش��ید و
فرصتهای بسیار آفرید .رهبر انقالب اسالمی یکی از
دس��تاوردهای دف��اع مقدس را ایس��تادگی مردم بویژه
مردم خوزس��تان و عرب زبانه��ا و بیتوجهی آنها به
وسوس��ههای دش��من برای تجزیه کش��ور دانستند و
گفتند :دفاع مقدس همچنین زمینهس��از بروز باورهای
دین��ی و برتری��ن س��جایای اخالقی ملت ایران ش��د.
حض��رت آیت اهلل خامنهای با اش��اره به بروز گذش��ت،
ف��داکاری و دین باوری در دوران دف��اع مقدس بویژه

گذش��ت خانوادهه��ای رزمندگان و ش��هدا افزودند :در
دوران دف��اع مقدس ،همهی کش��ور ب��ه عمق دفاعی
جبههها تبدیل ش��د و شهر و روس��تا ،مسجد و هیأت،
حوزه و دانش��گاه ،همه در خدم��ت دفاع و انقالب قرار
گرفتن��د .ایش��ان اتح��اد و انس��جام مل��ت را از دیگر
دس��تاوردهای دوران دف��اع مق��دس برش��مردند و
خاطرنش��ان کردند :در سالهای ابتدایی انقالب به دلیل
اختالفات سیاس��ی در س��طوح باالی کشور و اقدامات
تفرقه افکنانه گروهکها ،مردم دسته دسته شده بودند
ام��ا دفاع مقدس همه آحاد مردم را یکپارچه کرد .رهبر
انق�لاب اس�لامی یکی دیگ��ر از دس��تاوردهای دفاع
مقدس را که زمینهس��از تبدیل تهدید به فرصت ش��د،
مس��ئله اقتدار نظامی کشور دانستند و گفتند :در شروع
جنگ تحمیلی وضع کش��ور از لحاظ نظامی خوب نبود
اما دفاع مقدس از یک طرف تبدیل به آزمون وفاداری
ارت��ش ب��ه نظام مقدس جمهوری اس�لامی ش��د و از
طرف دیگر زمینهساز س��ربرآوردن سپاه به عنوان یک
حقیقت درخش��نده ش��د .فرمانده کل قوا ب��ا تأکید بر
اینکه اقتدار نیروهای مس��لح موجب محبوبیت آنها نزد
مردم و ایجاد احساس امنیت برای کشور شد ،افزودند:
البت��ه این نکته باید مد نظر فرماندهان محترم ارتش و
سپاه باشد که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است که
حرکت پیشرونده نیروهای مسلح با همان شتاب قبلی
ادامه داشته باشد و دستخوش توقف و عقب گرد نشود
زی��را هرگون��ه توق��ف در مقابل حرک��ت رو به جلوی
دش��من ،به معنای عقبگرد اس��ت و بر همین اس��اس
مس��ئوالن نظامی و کش��وری ،پش��تیبانی از نیروهای
مس��لح را از کارهای واجب خود بدانند .ایش��ان تأکید
کردن��د :به لطف الهی امروز کش��ور از لحاظ دفاعی به
مرحل��ه بازدارندگی رس��یده اس��ت و از لح��اظ تهدید
خارجی نگرانی وجود ندارد و دش��منان نیز این موضوع
را به خوبی میدانند .رهبر انقالب اس�لامی در ادامه به
یک نکته مهم اش��اره کردند و گفتند :برخی اوقات در
مورد دف��اع مقدس تعابیری همچون اس��تفاده از موج
انس��انی به کار برده میش��ود در حالیک��ه محور تمام
حرکات و اقدامات و عملیات در  ۸س��ال جنگ ،تدبیر و
عقالنیت ب��ود و روشها و راهکنشه��ای ابتکاری در
عملیات مختلف قابل تدریس در دانش��گاههای نظامی
است .حضرت آیت اهلل خامنهای از جمله دستاوردهای
دفاع مقدس را ثابت ش��دن یک اصل مهم برای ملت
ایران دانس��تند و تأکید کردن��د :در دوران دفاع مقدس

ثابت ش��د که صیانت کش��ور و بازدارندگ��ی در مقابل
تهدیدهای دشمن ،تنها از راه مقاومت به دست میآید
و نه تس��لیم .ایش��ان افزودند :در هم��ان اوایل جنگ
اف��رادی معتق��د به تس��لیم بودند و غیر مس��تقیم این
موضوع را مطرح میکردند اما امام محکم ایس��تاد و در
نهای��ت برای مل��ت ایران نیز ثابت ش��د که پیروزی و
پیش��رفت و صیانت کش��ور با مقاومت حاصل میشود.
رهب��ر انقالب اس�لامی با اش��اره به اس��تفاده از اصل
مقاوم��ت در مس��ائل مختل��ف سیاس��ی ،اقتصادی و
فرهنگی خاطرنش��ان کردند :این مقاومت هوشمندانه
موجب ش��د او ًال یک اطمینان و اعتماد به نفس داخلی
در فعالی��ن سیاس��ی و فرهنگی به وجود آی��د ،ثانی ًا به
دش��من آموخ��ت در محاس��بات خود ،هم��واره قدرت
داخلی ایران را به حس��اب بیاورد چ��را که ما با همین
روحیه توانس��تیم در بس��یاری از موارد همچون فش��ار
حداکث��ری ی��ا طرح خاورمیان��ه جدید و ی��ا تعرض به
مرزهای هوایی و دریایی از جمله س��اقط کردن پرنده
متجاوز دش��من ی��ا توقیف ش��ناورهای خاط��ی آنان،
دش��من را ناکام بگذاریم .ایشان به تأکید مکرر خود بر
ل��زوم روایتگ��ری درس��ت ،اش��اره کردن��د و گفتند:
فعالیتهایی که تاکنون در این زمینه انجام شده خوب
اس��ت اما همه آنها زیرساخت هس��تند و باید خروجی
کارها مش��اهده ش��وند .رهبر انقالب اس�لامی تأکید
کردن��د :هنگام��ی میتوانی��د از نتیج��هی کار خود در
روایتگ��ری دفاع مقدس احس��اس رضای��ت کنید که
نوجوان دبیرستانی و جوان دانشگاهی با همان چشمی
که ش��ما به دفاع مقدس نگاه میکنید ،به مس��ائل آن
بنگرد و همان برداش��ت را داش��ته باشد .حضرت آیت
اهلل خامن��های با تأکید ب��ر اینکه اگر ای��ن مهم اتفاق
بیفتد موفقی��ت در میدانهای گوناگ��ون آینده ،حتمی
خواهد بود ،افزودند :حض��ور جوانهایی که برای دفاع
از حرم به میدان رفتند و برخی هم به ش��هادت رسیدند
از تأثیرات روایت درس��ت بود زیرا ای��ن جوانها دفاع
مق��دس را ندیده بودن��د .فرمانده کل قوا با اش��اره به
تالش دش��من ب��رای ان��کار فرازها و اوجه��ای دفاع
مقدس و بزرگنمایی برخی نقاط ضعف احتمالی گفتند،
آنها ب��ا کار «فرهنگی ،تبلیغاتی و رس��انهای» پرحجم
تالش میکنند زرق و برق دروغین اس��تکبار را به رخ
جوانان بکش��ند و تلخیها و تاریکیهای خود را پنهان
کنن��د و در مقاب��ل ،ب��ا پنه��ان ک��ردن نق��اط قوت و
دس��تاوردهای دفاع مقدس ،زمینهس��از ترس مردم از
قدرت و هیبت ظاهری استکبار شوند که نتیجهی آن،
ترس از دش��من در میدان سیاس��ی و خود کم بینی در
مقابل دش��من در میدان فرهنگی اس��ت .رهبر انقالب
اس�لامی در پایان پاس��خگویی به روایتهای دروغ و
مخ��دوش از دفاع مقدس و اصل انقالب اس�لامی را
ض��روری خواندن��د و افزودن��د :آمریکاییه��ا و
صهیونیس��تها با نگارش کتاب و تولی��د فیلم در این
زمینه مش��غول هس��تند که باید با استفاده از افراد اهل
فک��ر و هنر در مقاب��ل آنها تالش و اقدامات مناس��ب
انجام داد .در این دیدار ،س��ردار سرلشکر محمد باقری
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح با اشاره به برگزاری
«سومین آئین تجلیل و تکریم سراسری از یک میلیون
پیشکس��وت دف��اع مق��دس و مقاومت» ،گزارش��ی از
برنامهه��ا و فعالیتهای انجامگرفت��ه در زمینه حفظ و
ترویج فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس بیان کرد .در
آغ��از این مراس��م که با ارتباط تصوی��ری با مراکز ۳۱
اس��تان همراه بود آق��ای صادق آهنگ��ران دقایقی به
نوحهسرایی پرداخت.

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:

ت ترامپ را از طریق یک دادگاه عادالنه دنبال میکنیم
رسیدگی قضایی به جنای 

رئی��س جمه��ور اس�لامی ایران ب��ا تاکید
بر برق��راری عدال��ت در جه��ان گفت :ما
قائل به سرنوشت مش��ترک برای بشریت
هستیم و از جهانی ش��دن عدالت حمایت
میکنی��م .به گ��زارش «عص��ر ایرانیان»،
سخنرانی آیتاهلل «س��ید ابراهیم رئیسی»
رئیس جمهوری اس�لامی ای��ران در هفتاد
و هفتمین اجالس س��الیانه مجمع عمومی
س��ازمان مل��ل متح��د دایق��ی پی��ش در
نیویورک آغاز ش��ده اس��ت .رییس جمهور
در س��خنان خود با تاکی��د بر اینکه میل به
برقراری عدالت به عن��وان ودیعه الهی در
وجود همگان اس��ت ،اظهار داش��ت :ما از
جهانی ش��دن عدالت حمایت میکنیم زیرا

عدال��ت وحدت آفری��ن و ظلم جنگ افروز
اس��ت .آیت اهلل رییس��ی خاطر نشان کرد:
انباش��ت بی عدالتی موجب حرکات مردم
میشود چه در بسیاری از حرکتها به بلوغ
انقالب نرسیدهاند و بس��یاری از انقالبها
از مس��یر اصلی خود منحرف ش��دهاند اما
موفقی��ت برخی انقالبها مانن��د ایران در
تداوم ماهیت انقالب اسالمی خود امید به
برقراری عدالت را در دل مردم جهان زنده
و پابرجا نگه داش��ته اس��ت.رییس جمهور
تصری��ح کرد :انقالب ای��ران ،حرکت ملت
ای��ران به س��مت حقیقت بود ک��ه با وجود
فتنههای مختلف توانس��ته است از کرامت
آرمانهای خود صیانت کند .وی ادامه داد:

مل��ت در گام نخس��ت و معنای نظم مدنی
پیشرفته را به نام جمهوری اسالمی بنا کرد
و در گام دوم به دنبال شکل گیری به نظم
و نظام عادالنه بین المللی پرداخت .رئیسی
عناصر کلیدی در این مسیر را خدا خواهی،
آگاهیبخش��ی و چند جانبه گرایی برشمرد
و گفت :من مفتخرم نماینده ملتی هس��تم
که میراث دار تمدنی بزرگ است و همیشه
آزاد بوده و قرنها تالش سلطهگران برای
اسارت سرنوشت خود را ناکام گذاشته است؛
ملتی که همواره ظلم را مایه تباهی دانسته
و با اس��ارت دیگر ملت خواهم مبارزه کرده
از اسارت بابلی تا اسارت فلسطینی .رییس
جمه��ور تاکید کرد :ما قائل به سرنوش��ت

مش��ترک برای بشریت هستیم و از جهانی
ش��دن عدالت حمایت میکنی��م .آیت اهلل
رییس��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه کش��وری که
مدعی عدالت اما حامی تروریستها باشد،
باید از بش��ریت ،آزادی و عدالت شرم کند،
اظهار داش��ت :باالتر از حقوق بشر ،حقوق
ملتهاست که به راحتی توسط قدرتهای
بزرگ پایمال میش��ود .آیت اهلل رییسی با
بیان اینکه «اجرای عدالت س��خت اس��ت
و ش��اید به همین دلیل باش��د که بسیاری
از مدعی��ان ظلم از اج��رای آن گریزانند»،
اف��زود :منطق ما ریش��ه در فرهنگ قرآنی
دارد که فرمود ن��ه ظلبم کنید و نه زیر بار
ظلم بروید .س��ؤال ما از قدرتهای بزرگ

این اس��ت که اگ��ر ارادهای ب��رای اجرای
عدال��ت ندارید ،توان مقابل��ه با ظلم را هم
نداری��د؟ ریی��س جمهور کش��ورمان تاکید
ت
کرد :رس��یدگی عادالن ه قضایی به جنای 
رییس جمهور سابق آمریکا را از طریق یک
دادگاه عادالنه دنبال خواهیم کرد .آیت اهلل
رییسی با نشان دادن تصویر سردار سپهبد
شهید قاسم سلیمانی به حاضران در صحن
س��ازمان ملل متحد تاکید کرد :رس��یدگی
عادالنه ب��ه جنایت رئیس جمهور س��ابق
آمریکا خدمت به انس��انیت اس��ت .رییسی
با برشمردن پیشرفتهای علمی ،اقتصادی
و فناوری کش��ورمان اظهار داش��ت :امروز
جهان به ایران قوی نیازمند است.

تغییری در آمادگی نیروهای
هستهای روسیه مشاهده نشده است

دبیرکل س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی
در بیانی��ه ای اع�لام ک��رد :تغیی��ری در
آمادگی نیروهای هستهای روسیه مشاهده
نش��ده اس��ت .ب��ه گ��زارش اس��پوتنیک،
«ین��س اس��تولتنبرگ» دبیرکل س��ازمان
پیمان آتالنتیک ش��مالی (ناتو) در واکنش
به اعالم بس��یج گس��ترده نیروها از سوی
رئیس جمهور روس��یه ،امروز چهارشنبه در
بیانیه ای اعالم ک��رد :تغییری در آمادگی
نیروهای هس��ته ای روسیه مشاهده نشده
اس��ت .دبیرکل س��ازمان پیمان آتالنتیک
ش��مالی در این باره ادعا کرد :س��خنرانی
پوتین نش��ان م��ی دهد ک��ه جنگ طبق
برنامه ه��ای او (پوتین) پی��ش نمی رود!
هی��چ تغییری تا کنون در آمادگی هس��ته
ای روس��یه روی ن��داره اس��ت .پوتین در
خصوص اوکراین اش��تباه محاسباتی کرد؛
وی اش��تباه ج��دی مرتکب ش��د« .ینس
استولتنبرگ» مدعی شد :نیروهای روسیه
فاقد تجهیزات ،فرماندهی و کنترل مناسب
هستند! اعزام سربازان بیشتر ،درگیری ها
در اوکرای��ن را افزایش خواهد داد .وحدت
متفقی��ن در آمریکای ش��مالی و اروپا می
تواند با تهدیدات جهانی مقابله کنند!
جهان زمستان سختی را پیش رو
دارد ،باید آماده شویم!

وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی لبنان
با اشاره به س��خنان اخیر دبیرکل سازمان
ملل ،گفت :این سخنرانی بسیار مهم بود،
به ویژه از این جهت که ما زمستان سختی
را در دو بخ��ش ان��رژی و غذایی پیش رو
داریم .به گزارش وبگاه النشره ،وئام وهاب
رئیس حزب توحید عربی لبنان با اشاره به
س��خنان اخیر دبیرکل سازمان ملل ،گفت:
این سخنرانی بس��یار مهم بود ،به ویژه از
این جهت که ما زمس��تان سختی را در دو
بخش انرژی و غذایی پیش رو داریم .وی
در ادامه تاکی��د کرد :باید خودمان را آماده
کنی��م و کمربندهایمان را ببندیم ،چون از
همه جهات در برابر یک زمستان سخت و
دشوار قرار گرفته ایم .گفتنی است نشست
مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته با
سخنرانی آنتونیو گوترش آغاز شد .دبیرکل
س��ازمان ملل هش��دار داد که تحت تاثیر
افزایش چشمگیر قیمت کاالهای اساسی،
گرمای��ش زمی��ن و ادام��ه درگیریهای
نظامی ،جهان به سوی زمستان نارضایتی
میرود .گوت��رش در س��خنرانی افتتاحیه
مجمع عمومی ضمن س��تایش از تالشها
برای اقدام��ات هماهن��گ بینالمللی ،در
مورد وضعیت وخیم کره زمین هشدار داد.
واکنش چین به اقدامات
تحریکآمیز آمریکا و کانادا
در تنگه تایوان

«شی یی» از فرماندهان ارشد ارتش چین
امروز به اقدامات تحری��ک آمیز آمریکا و
کان��ادا در تنگه تایوان واکنش نش��ان داد.
به گ��زارش آناتولی« ،ش��ی ی��ی» (Shi
 )Yiاز فرماندهان ارشد ارتش چین امروز
چهارشنبه در واکنش به عبور کشتی های
جنگی آمریکا و کانادا از تنگه تایوان تأکید
کرد :فرماندهی جناح ش��رقی ارتش آزادی
بخ��ش چین همواره در آم��اده باش کامل
اس��ت تا با هرگونه تهدید و اقدام تحریک
آمیز قاطعانه مقابله کرده و از حق حاکمیت
ملی و تمامیت ارضی چین حراس��ت کنند.
پکن در این بیانیه اعالم کرد که کش��تی
جنگ��ی آمریکای��ی «هیگینز» و کش��تی
کانادای��ی «ونک��وور» در اقدامی تحریک
آمی��ز از تنگه تایوان عبور ک��رد ه اند .وب
سایت شبکه «سی ان ان» پیشتر گزارش
داد که پ��س از اظهارات اخی��ر جو بایدن
رئیس جمهور آمریکا درباره تایوان ،دیروز
س��ه ش��نبه کش��تی های جنگی آمریکا و
کان��ادا از تنگه تایوان عبور کردند« .مارک
لنفورد» سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در
بیانیه ای مدعی ش��د ناوشکن موشکاندا ِز
«یواساس هیگینز» همراه با ناوچه «ا چ ام
سی اس ونکور» کانادا «عبور معمول خود
از تنگه تایوان» را انجام دادند .این دومین
بار طی  ۳هفته اخیر است که کشتی های
جنگی نیروی دریایی آمریکا چنین اقدامی
را انج��ام م��ی دهند .در  ۲۸آگوس��ت هم
 ۲ناوش��کن موش��ک انداز آمریکا از تنگه
تایوان عبور کردند .به نوش��ته سی ان ان،
گرچه نیروی دریایی آمریکا عبور کش��تی
های جنگی این کش��ور از تنگه تایوان را
«معمولی و همیشگی» توصیف کرده ،این
اقدام درس��ت پس از شعله ور کردن تنش
بی��ن واش��نگتن و پکن توس��ط جو بایدن
انجام می ش��ود .رئیسجمه��ور آمریکا در
گفتگوی اخیر خود با شبکه «سیبیاس»
تأکید کرد اگر چین به تایوان حمله کند ،او
با اس��تفاده از نیروی نظامی از تایوان دفاع
خواهد کرد.

