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پیام رهبر معظم انقالب به مناســبت فرارسیدن ایام حج

کل منطقه اسالمی میدان مقاومت در برابر شرارتهای امریکاست

والیتی :نخبگان افغانستان توطئ ه دشمنان را
ناکام میگذارند

خبر

ëëادامه از صفحه اول
هم ه ســخن جمهــوری اســامی ایران
کــه دنیــای اســتکبار را نگران و خشــمگین
کرده اســت ،دعوت به این مقاومت است:
مقاومت در برابر دخالت و شــرارت امریکا
و دیگــر قدرتهــای متجــاوز و بــه دســت
گرفتــن سررشــت ه آینــد ه دنیــای اســام بــا
تکیــه بر معارف اســامی.طبیعتاً امریکا و
همراهانــش در برابــر عنــوان «مقاومت»
دچــار حساســیتند و بــه انــواع دشــمنی با
«جبه ه مقاومت اســامی» کمر بســتهاند.
همراهــی برخــی از دولتهــای منطقــه با
آنــان نیــز واقعیت تلخی در جهــت تداوم
آن شــرارتها اســت.صراط مستقیمی که
مناســک حج -ســعی و طواف و عرفات و
جمرات -و شعائر و شکوه و وحدت حج به
ما نشــان میدهد ،توکل به خدا و توجه به
قدرت الیزال الهی و اعتماد به نفس ملی و
اعتقاد به تالش و مجاهدت و عزم راسخ بر
حرکت و امید وافر به پیروزی است.
واقعیات صحنه در منطق ه اســامی بر
این امید میافزاید و آن عزم را تقویت می
کنــد .از ســویی ناگواریهای دنیای اســام،
عقبماندگیهای علمی و وابســتگیهای

سیاســی و نابســامانیهای اقتصــادی و
اجتماعی ،مــا را در برابر وظیفــهای بزرگ
و مجاهدتی خســتگیناپذیر قرار میدهد؛
فلســطین مغصــوب ،مــا را بــه یــاری می
طلبــد؛ یمن مظلــوم و خونآلــود دلها را
به درد میآورد؛ مصایب افغانســتان همه
را نگران میســازد؛ حوادث تلخ در عراق و
ســوریه و لبنــان و برخی دیگر از کشــورهای
مسلمان که دست شرارت و دخالت امریکا
و یارانــش در آن مشــهود اســت ،غیــرت و
همــت جوانــان را برمیانگیــزد و از ســوی
دیگر ،ســر برافراشــتن عناصر مقاومت در
هم ه این خط ه حســاس و بیداری ملتها
و انگیــزش نســل جــوان و پرنشــاط ،دلها
را لبریــز از امید میکند؛ فلســطین در همه
بخشهــای خــود «شمشــیر قــدس» را از
نیام بیرون میکشــد؛ قدس و غــزه و کرانه
و ســرزمینهای  )۱( ۴۸و اردوگاههــا همــه
برمی خیزند و طی  12روز بینی متجاوز را به
خاک میمالند؛ یمن محصور و تنها ،هفت
سال جنگ و جنایت و مظلومکشی دشمن
شــرور و قســیالقلب را تــاب مــیآورد و بــا
وجــود قحط غذا و دارو و امکانات زیســتی،
تسلیم زورگویان نمیشود و آنها را با اقتدار
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نشست «افغانستان صلح و امنیت پایدار» به میزبانی کشورمان و با
حضور گروهها و طرفهای مختلف افغانستانی و بینالمللی تأثیرگذار
در روند صلح افغانستان از جمله حامد کرزای رئیس جمهوری سابق
این کشــور برگزار شــد .علیاکبر والیتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری
اســامی در این نشســت بر حمایت جمهوری اســامی ایــران از ملت
بزرگ افغانســتان در مسیر صلح ،امنیت و توسعه تأکید کرد و با اشاره
به اینکه تاریخ افغانستان مشحون از رشادتها و مقاومت مردم برابر
اســتعمارگران و ســلطه جویان از زمان حمله ارتش ســرخ تا مقاومت
مقابــل اشــغالگری امریــکا و ناتو بوده اســت ،گفت :مردم افغانســتان
همــواره مقابــل هرگونــه تجــاوز و زیادهخواهــی ایســتادگی کردهانــد و
نظامیان تا دندان مســلح شــرق و غرب ،مقابل اراده و ایستادگی آنان،
شکست خورده و مجاهدان افغانستان ،فداکاریها و رشادتها کردند تا
پرچم آزادی ،مقاومت و ایستادگی در این کشور برافراشته شود.
بــه گــزارش ایرنــا ،والیتی با یــادآوری شــجاعت مبارزانــی همچون
احمد شــاه مســعود ،عبدالعلی مــزاری ،برهــان الدین ربانــی ،مولوی
منصور و دیگر شهدای افغانستان که در مقابله با اشغالگری ،استقالل
و ســرافرازی تاریــخ معاصر افغانســتان را رقم زدنــد ،گفت :جمهوری
اســامی ایران همواره خواهان تقویت برادری بین آحاد ملت شــریف
افغانســتان که سهم بزرگی در گذشــته تمدن اسالمی داشتهاند ،است
چــرا کــه متأســفانه تجربه بیــش از  ۴۰ســال گذشــته نشــان میدهد با
تحریک بیگانگان ،جنگی خونین و فراگیر بین اقوام مختلف که هزاران
سال با یکدیگر با دوستی و مسالمت زندگی کردهاند ،روی داده است و
خســارات عظیم و غیر قابل جبرانی را بهدنبال آورده ،لذا با هوشــیاری
باید در جهت تقویت برادری و اخوت گام برداشت .او همچنین با انتقاد
از رویکرد امریکا در حمله نظامی افغانستان و ۲۰سال اشغال این کشور،
افــزود :امریکا به جای عمران ،آبادانی ،رونق و شــکوفایی ،آثار زیانبار و
سنگین ،جنایتها و فجایع بسیاری را در این کشور مرتکب شد و بهرغم
توهمات اولیه ،با ســرافکندگی و ذلت ،کشور مجاهدین سرافراز را ترک
میکنــد هر چند که باز در تالش هســتند هر آنچه را کــه از آبادی مانده
تخریب کنند و با تحریکات شــیطانی میان مردم شــریف افغانســتان،
تفرقه بر جای گذارند ،اما نخبگان و فرهیختگان افغانستان ،با آگاهی از
نیت شوم آنان ،این توطئهها را ناکام خواهند گذاشت.
حامــد کرزای رئیسجمهوری ســابق افغانســتان و دیگر ســخنران
این نشست نیز با تأکید بر اینکه هر چه زودتر باید صلح در افغانستان
برقرار شود مذاکرات صلح در تهران را قدم مهمی در جهت دستیابی
به صلح دانســت و از جمهوری اســامی ایران برای بنیان گذاشتن این
مذاکرات قدردانی کرد .او در عین حال بصورت توأمان خواستار پیوستن
ایران به مذاکراتی شد که از سوی روسیه و چین و امریکا و پاکستان برای
کمــک بــه روند صلح افغانســتان پیگیری میشــود .به گزارش ایســنا،
کرزای با بیان اینکه «حمله به افغانستان با ادعای مبارزه با تروریسم در
تضاد آشکار با شعاری که تبلیغ میکردند ،بود و من از همان آغاز این
گونه نحوه مبارزه با تروریسم که باعث تقویت افراطی آن شود مخالفت
کــردم تــا جایی که پیمــان امنیتی با امریکا را به ضرر کشــور دانســتم»،
افــزود« :اینک خــروج نیروهای امریکایی در شــرایطی انجام میشــود
که جنگ مردم افغانســتان را به ســتوه آورده است .هر چند باعث حل
مشــکالت امریکا با طالبان شد اما موجب خاتمه جنگ و خونریزی در
کشور ما نشد».کرزای خروج امریکا از افغانستان در شرایط حال حاضر
را غیرمسئوالنه توصیف کرد و ادامه داد« :طرحی که از سوی جو بایدن
برمال شــد ایــن بار به صورت ناخواســته بــر مردم افغانســتان تحمیل
میشــود .اما باید از پیامدهای آن در منطقه جلوگیری شــود و برقراری
صلح هر چه زودتر در افغانستان صورت گیرد».
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و ابتکار خود سراســیمه میکنــد .در عراق،
عناصــر مقاومــت بــا زبــان رســا و صریح،
امریکای اشــغالگر و داعش دستنشانده
آن را بــه عقب میرانند و عزم راســخ خود
بــر مقابله بــا هر نــوع دخالت و شــرارت از
سوی امریکا و همراهانش را بیلکنت ابراز
می دارند.تالش تبلیغاتی امریکاییان برای
تحریف عزم و خواسته و عمل جوانان غیور
و عناصــر «مقاومــت» در عراق و ســوریه و

لبنان و دیگر کشــورها و منتســب کردن آن
بــه ایران یــا هر مرجع دیگــر ،توهین به آن
جوانان شجاع و بیدار و ناشی از عدم فهم و
درک درست امریکاییها از ملتهای این
منطقــه اســت.همین درک غلــط موجب
شــد که امریکا در افغانســتان تحقیر شــود
و پــس از آن ورود پر ســر و صدا در بیســت
ســال پیــش و پس از بــه کار بردن ســاح و
بمــب و آتــش در برابــر مــردم بیدفــاع و

غیــر نظامی ،خــود را در باتــاق حس کند
و نیــرو و ابــزار نظامــی خــود را از آن بیرون
َبــ َرد .البتــه ملت بیدار افغــان باید مراقب
ابزارهــای اطالعاتــی و ســاح هــای جنگ
نرم امریکا در کشــورش باشــد و هوشیارانه
در برابــر آن بایســتد.ملتهای منطقــه
نشــان دادهانــد که بیــدار و هوشــیارند و راه
و رویکــرد آنــان از برخی دولتهــا که برای
راضی نگه داشتن امریکا حتی به خواسته
او در مسأل ه حیاتی فلسطین تن می دهند،
جدا اســت؛ دولتهایی که با رژیم غاصب
صهیونیست ،آشــکار و پنهان ،نرد دوستی
مــی بازنــد ،یعنی حــق ملت فلســطین را
در میهــن تاریخیاش انــکار میکنند .این،
دستبرد به سرمای ه فلسطینیها است .آنها
بــه تاراج ســرمایههای طبیعی کشــورهای
خود بســنده نکردند و اکنون سرمای ه ملت
فلسطین را تاراج میکنند.
برادران و خواهران!
منطقــ ه ما و حــوادث ســریع و گوناگون
آن ،نمایشگاه درسها و عبرتها است؛ از
سویی قدرت ناشی از مجاهدت و مقاومت
در برابــر زورگــوی متجاوز و از ســویی ذلت
ناشــی از تســلیم و اظهار ضعــف و تحمل

تحمیلهایاو.
وعد ه صادق الهــی ،نصرت مجاهدان
نصــ ُروااهلل ُ
راه خــدا اســت :اِن َت ُ
ینصرکــم
َو َیثِّبــت اَقدا َمکــم )۲(.نخســتین اثــر ایــن
مجاهــدت ،بازداشــتن امریــکا و دیگــر
زورگویان بینالمللی از دخالت و شــرارت
در کشورهای اسالمی است ،انشاءاهلل.
از خداونــد متعــال نصــرت ملتهای
مســلمان را مسألت می کنم و به حضرت
بقیةاهلل (ارواحنا فداه) درود می فرســتم و
علــو درجات امام خمینی عظیم ّ
الشــأن و
شهدای بزرگوار را از خدا میطلبم.
الصالحین
والسالم علی عباداهلل ّ
ّ
سیدعلیخامنهای
 ۲۶تیر ۱۴۰۰
 ۶ذیالحجه ۱۴۴۲
 )۱بخشی از سرزمین فلسطین که قبل از
سال  ۱۹۴۸تحت حمایت دولت بریتانیا به
اشغال نیروهای صهیونیست درآمده بود و
پــس از اعالم موجودیت این رژیم به عنوان
بآمد.
خاکرژیمصهیونیستیبهحسا 
 )۲ســور ه محمد ،بخشــی از آیــ ه ۷؛«...
اگــر خــدا را یــاری کنیــد ،یاریتــان میکند و
گامهایتان را استوار میدارد».

سخنگوی وزارت خارجه:

امریکا در حال گره زدن مسائل انسانی به یک هدف سیاسی است
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه
زمــان انجــام دور بعدی مذاکرات احیــای برجام در
ویــن را در دوره رئیس جمهوری جدیــد ایران اعالم
کــرد .به گــزارش ایرنــا ،خطیــبزاده روز گذشــته در
نشســت هفتگی با خبرنگاران که بــه صورت آنالین
برگزار شــد ،درباره اظهارات «سید عباس عراقچی»
معــاون سیاســی وزیر خارجه و رئیس هیــأت ایرانی
شــرکت کننده در مذاکــرات وین مبنی بر اینکه برای
مذاکــرات احیــای برجام در وین بایــد منتظر دولت
بعــدی ماند نیــز اظهار داشــت :مذاکــرات در  ۶دور
در ویــن با قوت و جدیت جلو رفت و طبیعی اســت
مردمســاالری دینــی در ایــران حاکــم اســت و ایــن
گفتوگوهــا به دلیل عــدم اجرای آن توســط امریکا
به تأخیرهایی خورد و انتخابات در ایران برگزار شــد
و طبیعی اســت به دلیل اقتضائات مردمســاالری و
دموکراســی اجازه دهیم دولت مســتقر شــود و کار را
جلو ببرد .ســخنگوی وزارت امــور خارجه همچنین
گفت :البتــه سیاســتهای کالن نظــام همانهایی
است که مقام معظم رهبری و نهادهای باالدستی
تعیین میکنند ،دولت مجری و وزارت امور خارجه

اجــرا کننده تصمیمات اســت .این در مســیر عادی
ادامه خواهد یافت .مهم این است که منافع مردم
و تصمیمات عالیه نظام عیناً اجرا شود.
 ëëموضوعاتاختالفیدروین
خطیبزاده همچنین در پاســخ به سؤالی مبنی
بر اینکه آیا خود دولت تصمیم گرفت که مذاکرات
ویــن در دولــت جدیــد برگزار شــود یا ایــن تصمیم
کمیتــه تطبیــق بــود ،اظهار کــرد :بر اســاس ارزیابی
ما متأســفانه طــرف امریکایی در شــش دوره قبلی
توافــق نکرد که به تمامی تعهداتــش ذیل برجام و
قطعنامه  ۲۲۳۱ســازمان ملل برگردد .البته بخش
عمدهای از آنچه که باید توافق میشــد انجام شده
بــود .یکســری اختــاف نظرهــا در برخی لیســتها
و عناویــن باقــی مانــده بود کــه طــرف امریکایی در
دور ششــم مذاکرات وین آنها را بلوکــه کرد و توافق
جدیــدی صــورت نگرفــت .لذا مــا اجــازه دادیم که
طرف امریکایی برود و تصمیم سیاســی خودش را
در واشنگتن بگیرد .در ایران هم با توجه به انتخابات
و انتقــال آرام قدرت باید یکســری موضوعات مورد
بحث و بررســی قرار میگرفت که در کمیته تطبیق

مباحث مطرح شد.
ســخنگوی وزارت خارجــه ادامــه داد :وزارت
خارجــه بــه عنوان یــک نهــاد حاکمیتی دســتورات
حاکمیــت را منتقــل و بــرای اجرایــی شــدن آنهــا
اقــدام میکنــد .هیــچ شــکاف عمــدهای در تــداوم
آنچــه کــه در دولــت دوازدهم انجام میشــد وجود
نــدارد و در دولت ســیزدهم کار ادامه خواهد یافت
و وزارت خارجــه در چارچوب دســتورات حاکمیتی
عمــل میکند .دولت به عنوان بدنــه اجرایی دارای
صالحیت جدی است و باید اجازه بدهیم که دولت
آقای رئیسی نقش خود را در این فرایند داشته باشد
و فرایند انتقال قدرت صورت بگیرد.
 ëëگفتوگویجداگانهدربارهتبادلزندانیان
خطیــبزاده دربــاره بحث تبــادل زندانیان بین
ایــران و امریــکا گفــت :اظهــار نظــری کــه از ســوی
مقامات امریکایی شــنیده شــده ،جای حیرت دارد.
ما در کنــار گفتوگوهای برجامی در وین به صورت
کامــاً جداگانــه گفتوگوهایــی را درخصــوص این
موضــوع انســانی و بشردوســتانه بــا امریکاییها به
صورت واسطه و همچنین انگلیسیها داشتیم .ما از

روز اول همواره اعالم کردهایم که رهایی ایرانیانی که
به بهانههای واهی و به صورت ناعادالنه و ظالمانه
در ایــاالت متحــده و برخــی از کشــورهای اروپایــی
زندانی هســتند به عنوان موضوعی بشردوستانه در
اولویت جمهوری اسالمی ایران قرار دارد .وی ادامه
داد :آنچــه کــه امریــکا انجام میدهد گــره زدن یک
موضوع انسانی و بشردوستانه با یک هدف سیاسی
است که هیچ گاه قابل قبول نبوده است .این رویکرد
غلطی اســت و این موضوع باعث میشود که همه
مسیرها دچار سختی شوند.
وی افــزود :گفتوگوهــا در مــورد ایــن موضــوع
(تبــادل زندانیــان) در کنــار گفتوگوهــای برجامی
در ویــن بــه صــورت کامــاً جداگانــه انجام شــد .به
نتیجــه رســید و یکســری مقدمــات الزم داشــت و
همه طرفها رفتند که مقدمات آن را انجام دهند.
وقتــی کــه مربوط بــه تعهــدات امریکا بود تــا دیروز
انجام نشــده اســت و وقتی کــه ایران بــه طرفهای
مقابــل مذاکــرات ویــن اعــام کــرد کــه دور هفتــم
مذاکرات وین در دولت جدید برگزار خواهد شــد به
نــاگاه امریکاییها تصمیم گرفتند کــه این موضوع

بشردوســتانه را به گفت وگوهــای احیای برجام گره
بزننــد و همــان طــور که گفتــم ،این رویکــرد غلطی
اســت و باعث میشود همه مســیرها دچار سختی
شوند .سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد :همین
امــروز هم اگر ایاالت متحده تعهدات خود را در آن
توافق انجام دهد این توافق برای آزادی  ۱۰زندانی از
همه طرفها (ایران ،انگلیس و امریکا) قابل انجام
است .ما به مقامات امریکایی توصیه میکنیم که از
سوءاســتفاده از یک امر انســانی دســت بردارند و به
جای بیانیههای توخالی اقدام کنند.
ëëناآرامــی در افغانســتان بــرای ایران قابــل تحمل
نخواهدبود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره موج جدید
مهاجران افغانستان به ایران نیز گفت :به دقت در
مرزهــا اوضاع را کنتــرل و زیر نظر داریم .شــرایط را
ســنجیده و بررسی میکنیم و باز هم ادامه خواهیم
داد .خطیبزاده خاطرنشان کرد :امنیت افغانستان
امنیت ماســت و ناآرامی در افغانســتان برای ایران
قابــل تحمل نخواهد بود .براســاس شــرایط روز در
حال بررسی موضوع و اقدام هستیم.

