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رهبر معظم انقالب
با عفو یا تخفیف مجازات
تعدادی از محکومان موافقت کردند

رهبر معظــم انقالب بهمناســبت اعیاد فرخند ه
شعبانیه و همچنین فرا رسیدن سالروز آزادسازی
خرمشهر ،با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات  669نفر از محکومان
محاکم عمومی و انقالب ،ســازمان تعزیرات حکومتی و ســازمان قضایی
نیروهای مسلح موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر رهبر معظم انقالب ،آیتاهلل آملی
الریجانی -رئیس قو ه قضائیه -طی نامهای به رهبر معظم انقالب بهمناسبت
اعیاد فرخند ه شعبانیه و همچنین فرا رسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر،
پیشــنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات  669نفر از محکومانی را که در
کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قو ه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص
داده شــدهاند ،ارائه کرد که این پیشــنهاد مورد موافقت حضرت آیتاهلل
خامنهای ،رهبر معظم انقالب قرار گرفت.

آيتاهلل آملي الريجاني :حاکمان سعودی
نمیتوانند امنیت حج را تأمین کنند

جابری انصاری :عربستان مسئول «سد عن سبیلاهلل» است
ســخنگوي وزارت خارجه ايران با اشاره به کارشکنیهای مسئوالن دولت
ســعودی در زمینه مسائل اساســی مرتبط با حجاج ایرانی از جمله نقل و
انتقاالت حجاج و صدور روادید برای زائران ایرانی گفت« :حج فريضه واجب
اســت و بر همين اساس ما با حداکثر خویشــتنداری ،جنبههای پیگیری
فنی و اجرایی این موضوع را ادامه میدهیم و اگر عربستان به وظیفه خود
به عنوان میزبان عمل نکند ،در واقع مســئول نرفتن حجاج ایرانی به حج
و ســد عن سبيلاهلل اســت ».به گزارش ايرنا ،حسين جابري انصاري كه
در نشســت هفتگي خود با خبرنگاران حضور يافته بود ،در پاسخ به سؤالي
درباره برخی اظهارات نادرســت و ناشایست مقامهاي سعودی علیه مردم
ایران نيز اظهار داشت« :بنا نیست که ایران در زمین بازی طرف مقابل بازی
کند .عربســتان اولویت خود را در تشدید درگیریها در منطقه قرار داده و
این اولویت را انتخاب کرده در حالی که ایران به دنبال گســترش همکاری
با دولتهای منطقه است و ما به هیچ وجه تشدید درگیریها در منطقه را
دنبال نمیکنیم چرا که معتقدیم تشدید درگیریها در منطقه به ضرر تمام
ملتهای منطقه اســت و این دیدگاه سیاست ثابت و اصولی ماست و ما با
روشهای مناســب و با حفظ اقتدار ایران این سیاست را دنبال میکنیم».
وي همچنين ادبيات ناپاك و ناشايست به كار گرفته شده توسط مقامهاي
سعودي عليه ايران را منشــأ افراطیگری دانست و افزود« :ادامه این گونه
اظهارات به روشنی به جهانیان نشان میدهد منشأ اندیشههای تکفیری و
تروریستی که جهان را تهدید میکند ،از چه جایی است و از لحاظ عقیدتی
و ایدئولوژیک از چه منشأیی پیگیری میشود».
جابري انصاري همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر برگزاری نمایشگاه
کاریکاتور هولوکاســت در تهران و اعتراض نخست وزیر رژیم صهیونیستی
و همچنین نماینده یونسکو در مورد برگزاری چنین نمایشگاهی در ایران،
تأکید کرد :برگزارکنندگان این نمایشــگاه یک مؤسسه غیردولتی و مردم
نهاد اســت و برگزارکنندگان آن اعالم کردند که هدف آنها از برگزاری این
نمایشــگاه ،نمایش دادن هولوکاستی اســت که این روزها و طی دهههای
گذشته از سوی صهیونیستها علیه ملت فلسطین در جریان است.
ســخنگوي وزارت خارجه در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه اخباری منتشــر شده که یکی از سرکردههای ارشد طالبان
پاکســتان که به تازگی نیز در حمله پهپادهای امریکایی کشته شده برای
سفر به پاکستان از بلوچستان ایران عبور کرده و روادید ایرانی در گذرنامه
وی بوده است،اظهار کرد« :مراجع ذیربط ایرانی رد کردند که چنین فردی
در چنین تاریخی از سمت مرزهای ایران وارد پاکستان شده است .در مورد
اصل حادثه نیز کشورهای مختلفی در ارتباط با آن اعالم نظر کردهاند و ما
نیــز تأکید داریم که ایران از هرگونــه اقدامی در جهت ایجاد صلح و ثبات
بیشتر در افغانستان استقبال میکند».

افتتاح صنايع جديد تولید سالحهای پیشرفته با
حضور وزیر دفاع
همزمان با ســوم خرداد سالروز حماسه فتح خرمشهر با حضور
سردار سرتيپ حســين دهقان ،وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي
مســلح ،صنایــع جدید تولید ســاحهای پیشــرفته انفرادی،
موشــکهای دوش پرتــاب پدافنــد هوایی و انــواع مهمات و
زیرمجموعههای آن افتتاح شد.
به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع ،سردار دهقان
در اين مراســم با گراميداشت ســوم خرداد سالروز آزادسازي
خرمشــهر قهرمان گفت :این صنایع جدید تولیدی در راستای
آمایش جدیــد صنعتی وزارت دفاع و خــروج صنایع دفاعی از
مراکز شهری به منظور کمک به حفظ محیط زیست و همچنین
روزآمدسازی تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح صورت گرفته
است.

عراقچي :سالح کشتار جمعی اسرائیل تهدیدی
برای جهان است
معــاون امور حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه کشــورمان تأكيد كرد:
«جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک قربانی تسلیحات شیمیایی در عصر
حاضر ،نقشی کلیدی و ســازنده در تهیه و تصویب کنوانسیون سالحهای
شیمیایی ایفا کرده است».
ســید عباس عراقچی كه در چهاردهمین اجالس کشــورهای آسیایی
عضو کنوانسیون سالحهای شیمیایی در تهران سخن ميگفت با بيان اينكه
«پایبندی جهانی به کنوانسیون سالحهای شیمیایی یک گام برجسته در
مسیر رســیدن به هدف اصلی این کنوانسیون اســت ،افزود« :اهداف این
کنوانســیون تا زمانی که حتی یک کشور غیر عضو بتواند سالح شیمیایی
در اختیار داشته یا کسب کند ،به طور کامل محقق نخواهد شد ».عراقچي
برخورداری اسرائیل از زرادخانه سالحهای کشتارجمعی را یک تهدید جدی
برای صلح و امنیت بینالملل دانست و تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران
بر این باور اســت که پایبند نبودن رژیم صهیونیســتی به قوانین و اصول
بینالمللی نباید مورد بیتوجهی قرار گیرد و جامعه بینالملل باید برای الزام
این رژیم به پیوستن به معاهدات بینالمللی خلع سالح شامل کنوانسیون
سالحهای شیمیایی تالش بسیار کند».
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رهبر معظم انقالب در مراسم دانشآموختگی دانشجویان افسری دانشگاه امام حسین(ع ):

وظیفه همه در مقابل نفوذ دشمن ،تبیین است

استکبار از ایستادگی و جهاد کبیر ملت ایران عصبانی است
همزمان با ســوم خرداد سالروز عملیات
افتخارآفریــن بیتالمقــدس و فتــح
خرمشهر ،روز گذشته (دوشنبه) مراسم
دانشآموختگی دانشــجویان افسری و
تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع)
با حضــور حضرت آیــتاهلل خامنهای،
فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالعرســاني دفتر
رهبــر معظم انقالب ،حضــرت آيتاهلل
خامنهاي در ابتــدای ورود به میدان ،با
حضور بر مزار شــهیدان گمنام و قرائت
فاتحه ،یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس
را گرامی داشتند و از خداوند متعال ،علو
درجات آنان را مسألت کردند و سپس
فرمانده کل قــوا از یگانهای حاضر در
میدان سان دیدند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین
جانبازان ســرافراز حاضــر در میدان از
جمله جانبازان فداکار مدافع حرم و چند
نفر از خانوادههای معظم شهیدان را مورد
تفقد قرار دادند.
رهبر معظم انقالب در این مراســم
در ســخنان مهمی بــه تبیین منطق
قرآنی و اسالمی «جهاد کبیر» به معنای
«ایســتادگی و تبعیت نکردن از جبهه
اســتکبار» و ابعاد و الزامات آن در نظام
جمهوری اســامی پرداختند و با اشاره
به تالشها و برنامهریزیهای گســترده
جبهه استکبار برای نفوذ و تغییر هویت
نظام اسالمی ،گفتند :مهمترین وظیف ه
کنونی مراکــز دانشــگاهی و حوزوی،
عناصــر و جوانــان مؤمــن و انقالبی و
همچنین سازمان سپاه پاسداران انقالب
اسالمی« ،اقدام سنجیده و هوشمندانه
بــرای تببین و روشــنگری ژرفا و عمق
شعارهای انقالب» و «پرهیز از اقدامات
ســطحی»« ،کادرســازی برای آینده»
و «تدوین علمــی تجربههای متراکم و
شــگفتانگیز انقالب در طول  ۳۸سال
گذشته» است.
ëëآزادی خرمشهر فراموش نشدنی
است
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا
تبریــک ایام والدت قطــب عالم امکان
حضرت صاحبالزمان(عج) و همچنین
گرامیداشــت ســوم خرداد سالروز فتح
خرمشــهر ،این روز را یکــی از روزهای
فراموشنشدنی در تاریخ انقالب و نماد
قدرت الهی دانستند و افزودند :در مورد
عملیات آزادســازی خرمشــهر و دیگر
عملیاتهــای دفاع مقــدس ،جزئیات
فراوانی وجود دارد که شــاید بسیاری از
مردم و بویژه نســل جوان ،از آنها مطلع
نباشند و بر همین اساس توصیه میشود
که کتابهای مربوط به این عملیاتها
حتماً مطالعه شوند.
ایشان در بیان یکی از نکات مهم در
عملیات آزادسازی خرمشهر به حمایت
و دست قدرت الهی اشاره و خاطرنشان
کردند :امام بزرگوار ،آن مرد خدا و حکیم
الهی واقعی ،فرمودند خرمشــهر را خدا
آزاد کرد.
رهبر معظــم انقالب خاطرنشــان
کردند :در این منطق ،هنگامی که همه
تالشهــا و مجاهدتها انجــام و همه
توان به میدان آورده و در نهایت به خدا
توکل شود ،دست قدرت الهی همچون
پشتوانهای مســتحکم به کمک خواهد
آمد که نتیج ه آن ،آزادسازی خرمشهر در
مقابل دشمنی است که از همه امکانات و
تجهیزات برخوردار بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :با
این منطق ،امکان آزادسازی همه دنیای
تحت سلطه اســتکبار ،امکان آزادسازی
فلســطین و امکان اینکــه هیچ ملتی
مستضعف نباشد ،وجود دارد.
ایشــان تأکید کردنــد :هر ملتی که
دارای این منطق باشــد و تمام تالش و
مجاهدت خود را بــهکار گیرد و به خدا
توکل کند ،قطعاً مرعوب قدرت نظامی،
مالــی ،تبلیغاتــی و سیاســی قدرتها
نخواهد شد.
ëëتالش ناموفق جبهه استکبار
رهبر معظم انقالب با اشاره به تالش
ناموفق جبهه استکبار در طول  ۳۸سال
گذشته برای شکست انقالب اسالمی ،با

وجود اســتفاده از ابزارها و توطئههای
گوناگــون ،آن را نمونه بــارز پیروی از
منطق مجاهدت و ایســتادگی با توکل
برخدا برشمردند و تأکید کردند :ملت
ایران همچنان در صحنه است و جوانان
بسیاری حاضرند که جان خود را در راه
انقالب فداکنند و ایــن ،همان چیزی
اســت که قدرت خــدا را جلب خواهد
کرد.
ëëجنگ نامتقارن
حضرت آیــتاهلل خامنهای این نوع
رویارویی در مقابل جبهه اســتکبار را
«جنگ نامتقــارن» خواندند و گفتند:
در این جنگ نامتقــارن ،هر دو طرف
تواناییها و منابع قدرتی دارند که طرف
مقابل ،از آنها برخوردار نیســت و منبع
قدرت نظام اسالمی ،اعتماد و توکل به
قدرت خدا ،اعتماد به پیروزی و اعتماد
به قدرت اراده انسانهای مؤمن است.
ایشــان با تأکیــد بــر اینکه جنگ
نامتقــارن« ،جنــگ ارادهها» اســت،
خاطرنشان کردند :در میدان این جنگ،
اراده هر یک از دو طرف سســت شود،
قطعاً شکســت خواهد خورد ،بنابراین
باید مراقب بود تا تبلیغات و وسوسههای
دشمن در اراده مستحکم ما خللی ایجاد
نکند.
رهبر معظم انقــاب ،این جنگ را
فراتر از جنــگ نظامی و نوعی «جهاد»
دانســتند و افزودند :امروز برای کشــور
ما احتمال وقوع جنگ نظامی ســنتی
بسیار ضعیف است اما مسأله جهاد باقی
اســت و این جهاد که منطقی قرآنی و
اسالمی دارد« ،جهاد کبیر» و به معنای
«ایستادگی ،مقاومت و پیروی نکردن از
کفار و مشرکین» است.
حضرت آیتاهلل خامنــهای با تأکید
بر اینکه «جهاد کبیــر» در عرصههای
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و هنری نیز
تجلی و ظهور دارد ،خاطرنشــان کردند:
در همه این عرصهها ،بهجای تبعیت از
جبهه کافران و مشــرکان ،باید از برنامه
کاری اسالم و قرآن تبعیت کرد.
ایشان مسأله امروز جمهوری اسالمی
و جبهه اســتکبار را موضوع «تبعیت»
دانســتند و گفتند :آنها تمــام ابزارها،
فشارها و تالشهای فرهنگی ،اقتصادی،
سیاسی و تبلیغاتی و عوامل خائن خود
را بهکار گرفتهاند تا نظام اســامی را به
زانــو درآورند و وادار به تبعیت کنند ،اما
آنچه موجب عصبانیت شــدید استکبار
از ملت ایران شــده ،آن است که مردم
بهخاطر مسلمان بودن حاضر به تبعیت
از استکبار نیستند.
ëëبی تأثیری هیاهو درمورد توان
موشکی ایران
رهبر معظم انقالب ،طرح موضوعاتی
همچون انرژی هستهای ،قدرت موشکی
و حقوق بشــر را بهانه خواندند و تأکید
کردند :علت اصلی همه این دشمنیها و
بهانهتراشیها ،تبعیت نکردن از استکبار
است زیرا اگر ملت ایران حاضر به تبعیت
بود ،قطعــاً با قدرت موشــکی و انرژی
هستهای کنار میآمدند و هیچگاه نامی
از حقوق بشر نیز به میان نمیآوردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای درخصوص
موضوع موشــکی یک نکتــه را متذکر
شــدند و تأکید کردند :اخیــراً در مورد
توان موشکی ایران جنجال بسیاری بهراه
انداختهاند اما بدانند کــه این هیاهوها
تأثیری نخواهد داشت و آنها هیچ غلطی
نمیتوانند بکنند .ایشان در ادام ه تبیین
علت اصلی دشــمنی اســتکبار با نظام
اسالمی خاطرنشان کردند :امریکاییها
تــاش زیادی میکنند تــا علت اصلی
این دشمنی را بر زبان نیاورند ،اما گاهی
نیز در اظهاراتشــان این مســأله فاش
میشود ،همچنان که چند روز پیش یک
مســئول امریکایی بعد از تکرار اتهامات
همیشــگی بر ضد ایران ،ناخواســته به
موضوع «ایدئولوژی» یعنی همان تفکر
اسالمی اشــاره کرد که موجب میشود
ملت ایــران زیر بار حرف زور جبهه کفر
و استکبار نرود.
رهبر معظم انقالب« ،ایســتادگی»،
«تبعیــت نکردن از دشــمن» و «حفظ
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آیتاهلل آملی الریجانی درمورد کارشــکنی حاکمان عربســتان
سعودی و مانعتراشی در برابر برگزاری مراسم حج امسال اظهار
کرد :حاکمان سعودی بارها نشان دادهاند که نمیتوانند امنیت
حج را تأمین کنند و حتی متأســفانه گاهی خودشان نیز علیه
حجاج عملیات ایذایی انجام میدهند و به بهانههای مختلف ،مانع
حضور حجاج در این مراسم میشوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه ،آیتاهلل صادق
آملی الریجانی در جلســه روز گذشته مسئوالن عالی قضایی ،با
بیان اینکه برگزاری مراســم حج باید توأم با عزت باشد ،گفت:
کشورهای جهان اســام برای آزادسازی حج ابراهیمی از دست
سعودیها راهی پیدا کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه «آزادی خرمشهر امید را
به همه ملت ایران برگرداند» ،افــزود :از این رو ،باید همه ملت
قدردان این نعمت و سپاســگزار نیروهای سپاه ،بسیج و ارتش
باشیم و آزادی خرمشهر الگو و نمونهای از مقاومت و ایستادگی
در مقابل جهان سلطه و سرمایه بود و در دنیایی که همه گمان
میکردند پیروزی از آن صاحبان قدرت ،ســاح و سرمایه است،
رزمندگان اسالم و جوانان غیور ایران با اتکا به ایمان الهی و تحت
فرامین حضرت امام(ره) معجزهای عظیم خلق کردند.

ســـــــیاســی
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محور بيانات رهبر معظم انقالب

ëëســوم خرداد سالروز فتح خرمشهر ،يکي از روزهاي فراموشنشدني در
تاريخ انقالب و نماد قدرت الهي است.
ëëامروز براي کشــور ما احتمال وقوع جنگ نظامي سنتي بسيار ضعيف
است ،اما مسأله جهاد باقي است .جهادی که منطقي قرآني دارد.
ëëگاهي برخي افراد و جوانهايي که ممکن است صالح و مؤمن هم باشند،
به دليل مخالفت با يک فرد يا يک جلسه سخنراني ،هياهو و جنجال بهراه
مياندازنــد و آن مجلس را بر هم ميزنند ،در حاليکه من از قديم با اين
کارها که هيچ فايدهاي نيز ندارد ،موافق نبوده و نيستم.
  ëالبته گاهي برخي افراد از روي اغراض ،اين کارهاي نادرســت را انجام
ميدهند و ســپس به گونهاي وانمود کنند که کار عناصر حزب اللهي و
مؤمن است ،بنابراين بايد کام ً
ال هوشيار بود.
ëëاخيراً درمورد توان موشــکي ايران جنجال بسياري بهراهانداختهاند ،اما
بدانند که اين هياهوها تأثيري نخواهد داشت و آنها هيچ غلطي نميتوانند
بکنند.
هویت انقالبــی و اســامی» را عوامل
اصلی اقتدار نظام اســامی و ملت ایران
دانستند و خاطرنشــان کردند :امریکا و
دیگــر قدرتها ،از این موضوع بشــدت
ناراحت هســتند و چارهای هم ندارند و
بر همین اســاس تالش زیــادی کردند
که شــاید بتوانند مراکز تصمیمگیری و
تصمیمسازی کشور را در حیطه قدرت
خود درآورند اما نتوانســتند و به توفیق
الهی نخواهند توانست.
ëëهجمهها و تهمتهــای فراوان
علیه سپاه
حضرت آیتاهلل خامنــهای افزودند:
وظیفه اصلی سپاه« ،پاسداری از انقالب»
است ،بنابراین جهاد کبیر باید سرلوحه
برنامههــای ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی باشد .ایشان با اشاره به هجمهها
و تهمتهــای فراوانی که علیه ســپاه
مطرح میشود ،گفتند :علت اصلی این
عصبانیتها ،ایســتادگی سپاه در مسیر
انقــاب و حفظ جهتگیریها و روحیه
انقالبی و اسالمی است.
رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان
کشور و دانشــجویان حاضر در مراسم
خاطرنشان کردند :آینده انقالب متعلق
به شما است و شما هستید که باید این
تاریخ را با عزت حفظ کنید و بدانید در
آینده ،خرمشهرها در پیش است؛ البته نه
در میدان جنگ نظامی ،بلکه در میدانی
که ویرانیهــای جنگ نظامی را ندارد و
برعکس آبادانی نیز بهدنبــال دارد ،اما
از جنگ نظامی سختتر است .حضرت
آیتاهلل خامنهای از همین زاویه به تبیین
ابعاد مختلف «جهاد کبیر» در عرصههای
اقتصــاد ،فرهنگ و اجتمــاع پرداختند
و افزودنــد« :تأکید بر اجــرای اقتصاد
مقاومتــی ،بخش اقتصــادی این جهاد
است»؛ «تأکید بر این موضوع که جوانان
مؤمن ،حزباللهی و انقالبی به کارهای
فرهنگی خودجوش با قدرت ادامه دهند
و دســتگاههای فرهنگی نیز در همین
جهت حرکت کنند ،بخش فرهنگی این
جهاد است» و «تأکید بر استفاده از همه
ظرفیتها و استعدادهای کشور در مسیر
پیشرفت ،بخش فعال اجتماعی این جهاد
کبیر».
ëëاتهام ناروای برخی مخالفان
ایشــان با اشــاره به اتهــام ناروای
برخــی مخالفان این حرکــت و ادعای

اینکه استفاده از ظرفیتهای درونی به
معنای قطع رابطه با دنیا است ،افزودند:
مــا هیچ گاه قائل به قطع رابطه با دنیا و
حصار کشیدن به دور خود نیستیم بلکه
میگوییم ارتباطات سیاسی و مبادالت
اقتصادی داشــته باشــید ،اما هویت و
شــخصیت اصلی خود را از یاد نبرید و
هنگامی که میخواهید سخن بگویید یا
قرارداد امضا کنید ،همچون نماینده ایران
اسالمی و نماینده اسالم سخن بگویید و
پشت میز قرارداد بنشینید و هوشمندانه
اقدام کنید.
رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه
جهاد کبیر نیازمند هوشمندی و اخالص
اســت ،به تالشها و امیدهای دشــمن
برای نفوذ اشــاره کردند و گفتند :امروز
دشــمن از وارد کردن ضربه اساسی به
نظام اسالمی ناامید است اما با استفاده
از ابزارهای مختلــف و پیچیده درصدد
نفوذ است تا هویت جوان ایرانی ،هویت
مورد پســند امریکا و استکبار باشد زیرا
در این صورت برای پیاده کردن اهداف
و نقشــههای خود مشــکل و هزینهای
نخواهد داشت .حضرت آیتاهلل خامنهای،
شناخت ناقص امریکا و جبهه استکبار از
ملت ایران را منشأ محاسبات غلط آنان
خواندند و خاطرنشان کردند :البته آنها از
نفوذ ناامید نیستند و در چنین شرایطی،
وظیفــه بزرگی بر دوش هم ه غمخواران
ملت ایران و نظام اسالمی از جمله سپاه
پاسداران قرار دارد.
ایشــان با تأکید بر اینکه سپاه باید
همواره آمادگیهــای نظامی خود را در
بهترین و نوآورترین شــکل حفظ کند،
افزودنــد :اما وظیفه ســپاه فقط جنگ
در میدان نظامی نیست بلکه در مقطع
فعلی ،یکی از وظایف مهم همه دلسوزان،
دوستداران و وفاداران به انقالب از جمله
سپاه ،تبیین ،روشــنگری و آشنا کردن
ذهنهــا با اعمــاق و ژرفــای حقایق و
شعارهای انقالب است.
رهبــر معظــم انقالب همــه را به
اهتمام به موضوع تبیین و روشــنگری
و کارهای عمقی توصیــه مؤکد کردند
و گفتنــد :تبیین شــعارهای انقالب و
روشــنگری نسبت به عمق این شعارها،
از لوازم اساسی تحقق جهاد کبیر است
زیرا شعارهای انقالب ،همچون نشانه و
شــاخص ،مسیر صحیح انقالب و صراط

 «ëايستادگي»« ،تبعيت نکردن از دشــمن» و «حفظ هويت انقالبي و
اسالمي» از عوامل اصلي اقتدار نظام اسالمي و ملت ايران است.
  ëوظيفه اصلي ســپاه« ،پاسداري از انقالب» است ،بنابراين جهاد کبير
بايد سرلوحه برنامههاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي باشد.
ëëما هيچــگاه قائل به قطع رابطه با دنيا و حصار کشــيدن به دور خود
نيســتيم بلکه ميگوييم ارتباطات سياســي و مبادالت اقتصادي داشته
باشيد ،اما هويت و شخصيت اصلي خود را از ياد نبريد.
ëëوظيفه سپاه فقط جنگ در ميدان نظامي نيست بلکه در مقطع فعلي،
يکي از وظايف مهم همه دلســوزان ،دوســتداران و وفاداران به انقالب از
جمله ســپاه ،تبيين ،روشنگري و آشــنا کردن ذهنها با اعماق و ژرفاي
حقايق و شعارهاي انقالب است.
ëëملت ايران همچنان در صحنه است و جوانان بسياري حاضرند که جان
خود را در راه انقالب فداکنند و اين ،همان چيزي است که قدرت خدا را
جلب خواهد کرد.

مســتقیم را نشــان میدهند .حضرت
آیتاهلل خامنهای ،احساســات و عواطف
را در دنبال کردن حقایق و شــعارهای
انقــاب الزم اما غیرکافی دانســتند و
تأکید کردند :اگر این مسائل با تعمیق و
ژرفنگری تبیین شوند ،قطعاً ایمان و باور
افراد نســبت به این شعارها ،از آنها جدا
نخواهد شد و ثبات دائمی خواهد داشت.
ایشان ،علت اصلی چرخشهای 180
درجهای برخی افراد در مقاطع مختلف
انقالب را ،نداشتن عمق و نگاه سطحی
آنان به مسائل دانســتند و خاطرنشان
کردند :باید در مسائل اصلی و شعارهای
انقالب به اعماق فکر و اندیشه رفت و از
راهنماییهای اساتید صالح استفاده کرد.
رهبر معظم انقالب« ،کادرســازی
برای آینده» و «تدوین علمی تجربههای
متراکم  38ساله انقالب اسالمی در فراز
و نشیبهای شــگفتانگیز» را از دیگر
الزامات جهاد کبیر برشمردند و افزودند:
در این خصوص ،همه مراکز دانشگاهی
و حوزوی بویژه دانشگاه امام حسین(ع)،
وظیفه و مسئولیت دارند.
ëëموافق جنجال و هیاهو نبوده و
نیستم
حضرت آیتاهلل خامنهای در تبیین
ضرورت اقدامات عمیق ،از برخی اقدامات
غیرمنطقی انتقاد و تأکید کردند :گاهی
برخی افراد و جوانهایی که ممکن است
صالح و مؤمن هم باشند ،به دلیل مخالفت
با یک فرد یا یک جلسه سخنرانی ،هیاهو
و جنجال بهراه میاندازند و آن مجلس را
برهم میزننــد ،در حالیکه من از قدیم
با این کارها که هیچ فایدهای نیز ندارد،
موافق نبوده و نیستم ،و معتقدم فایده در
تبیین و کار درست و هوشمندانه است.
ایشــان جوانان مؤمن و انقالبی را به
هشیاری فراخواندند و گفتند :البته گاهی
برخی افراد از روی اغراض ،این کارهای
نادرســت را انجام میدهند و سپس به
گونــهای وانمود ميکنند که کار عناصر
حزباللهی و مؤمن اســت ،بنابراین باید
کام ً
ال هشیار بود.
رهبر معظم انقالب ،روشنگری عمیق
و اقدامــات صحیح و هوشــمندانه را از
وظایف اصلی برشمردند و تأکید کردند:
همه ایــن اقدامات در صورتی تأثیرگذار
خواهد بود که به خداوند متعال توکل و
توسل کنیم.

حضرت آیتاهلل خامنــهای در پایان
سخنان خود ،الزمه استحکام رابطه قلبی
با خداوند را« ،انس بیشتر با قرآن و تدبر
در آیات الهی»« ،توجــه به نماز و ادای
آن با حضور قلب» و «استفاده از فرصت
ماههای شعبان و رمضان» دانستند.
ëëگــزارش فرمانده کل ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی
در این مراســم ســردار سرلشــکر
محمدعلی جعفری فرمانده کل ســپاه
پاســداران انقالب اسالمی ،عامل اصلی
اقتدار نظام اســامی را ایســتادگی در
مقابل زیادهخواهیهای امریکا دانست و
گفت :سپاه برای خنثیسازی توطئههای
دشمنان بر راهبردهایی همچون «تولید
قدرت در جهت پاســداری از انقالب»،
«بازخوانی صــورت و ســیرت انقالب
اســامی» و «انتقال تدابیر رهبر معظم
انقالب به ســطوح عملیاتــی» تمرکز
کرده اســت .فرمانده کل سپاه با اشاره
بــه جنگافروزی نیابتی امریکا از طریق
رژیمهای مرتجع منطقه ،خاطرنشــان
کرد :بیداری و مقاومت اسالمی همچنان
ادامــه دارد و تالشهای نظام ســلطه
نمیتواند مانع استمرار انقالب اسالمی و
بیداری اسالمی شود.
سرلشــکر جعفری افزود :پاسداران
جوان امروز آمادهاند تــا در میدانهای
دشوار و پیچید ه آینده ،از اسالم ،انقالب
و عزت نظام اسالمی ،جانانه دفاع کنند.
سردار دریادار پاسدار مرتضی صفاری
فرمانده دانشــگاه امام حســین(ع) نیز
گزارشی از اقدامات و برنامههای علمی،
فرهنگــی ،آموزشــی و تقویــت توان
رزمی این دانشــگاه ارائه کــرد .در این
مراســم تعدادی از فرماندهان ،مدیران،
پژوهشــگران و مبتکــران و نماینــده
دانشآموختــگان و دانشــجویان نمونه
دانشگاه امام حسین(ع) هدایای خود را
از دست فرمانده معظم کل قوا دریافت
کردند و نماینده دانشــجویان دانشگاه
امام حســین(ع) نیز مفتخر به دریافت
سردوشــی شــد .اجرای طرح «عبادی
الصالحون» از جمله برنامههای مراســم
دیــروز میثاق پاســداری دانشــجویان
دانشگاه افسری امام حسین(ع) بود.
همچنین در این مراســم ،یگانهای
حاضر در میدان از مقابل فرمانده کل قوا
رژه رفتند.

وزیر دفاع :سردار احمد متوسلیان زنده است
وزير دفاع ايران از زنده بودن ســردار احمد متوسلیان خبر
داد و گفت 4« :دیپلمات ربوده شده ایرانی در اسارات رژیم
صهیونیســتی بوده و زنده هستند ».سردار حسين دهقان،
وزير دفاع و پشــتيباني نيروهاي مسلح به خبرگزاری دفاع
مقدس گفته اســت« :ادعای ما این اســت که اینها زنده و
در اسارت رژیم صهیونیستی هستند و مدارکی دال بر این
موضوع وجود دارد .آنها مســئولیت سالمت و امنیت چهار
دیپلمات را باید برعهده بگیرند و هم از لحاظ حقوقی و هم
از لحاظ سیاسی دنبال میکنیم تا بتوانیم اینان را آزاد کنیم.
دولت این مسأله را پیگیری خواهد کرد».
اين نخســتين بار نيســت كه موضوع زنده بودن سردار
متوسليان و  3ديپلمات ايراني همراه او كه  14تیرماه سال
 61در مسیر ســفارت ایران در بیروت ربوده شدند ،مطرح

ميشود .پيش از اين سید حسن نصراهلل ،دبيركل حزباهلل
لبنان نيز در سخناني گفته بود كه «نشانههایی وجود دارد
که دیپلماتهای ایرانی در زندانهای رژیم صهیونیســتی
بسر میبرند .اسرائیل در گزارش خود ادعا میکند که چهار
دیپلمات ایرانی توســط فاالنژها ربوده شده و به دست این
نیروها کشته شدند و اجساد آنان دفن شده است .اسرائیل
دشمن ما اســت و ما نمیتوانیم به گزارشهای آن اعتماد
کنیم .همان طور که اسرائیلیها در گذشته هم حضور بعضی
اسیران در زندانهای خود را تکذیب میکردند ،اما مشخص
شد که این اسیران در زندانهای این رژیم بودهاند».
شــهید غضنفر رکنآبادی ،ســفیر پیشــین ایران در
بیروت نيز در مراســم سی و یکمین ســالگرد ربایش این
چهار دیپلمات که  13تیرماه  1392در محل ســندیکای

روزنامهنگاران لبنان برگزار شــد ،اعالم کرده بود که «چهار
دیپلمــات ربوده شــده ایرانی زنــده و در زندانهای رژیم
صهیونیستی هستند».
حسين جابري انصاري،سخنگوي وزارت خارجه نيز روز
گذشته درباره اخبار مربوط به زنده بودن متوسليان با بيان
اينكــه «چهار دیپلمات ایرانی در حالی که زنده بودند و در
یک شرایط آرام و در منطقهای بدون درگیری ربوده شدهاند
و از ماشینهای خود پیاده شده و تحویل صهیونیستها داده
شــدهاند» ،گفت« :تا شواهد و مدارک اثبات کننده دیگری
صادر نشــود که بیانگر این باشــد که موضوع چیز دیگری
اســت ،ما همچنان مســئولیت این ربایش را برعهده رژیم
صهیونیستی میدانیم .این چهار دیپلمات توسط همپیمانان
صهیونیســتها ربوده شــده و تحویل صهیونیستها داده

شدهاند».
ســردار احمد متوسلیان وابسته نظامی سفارت ایران در
بیروت ،سید محسن موسوی کاردار سفارت ایران در بیروت،
تقی رســتگار مقدم کارمند ســفارت ایران و کاظم اخوان
عکاس خبرگزاری جمهوری اســامی  4 ،دیپلمات ایرانی
هســتند كه در  14تیرماه سال  61در مسیر سفارت ایران
در بیروت و در یک پســت بازرســی توسط یک گروه شبه
نظامیان فاالنژ ،ربوده شده و بعدها طبق خبرهای رسمی و
غیررسمی ،تحویل رژیم صهیونیستی شدند.
دولت لبنان مدتها اســت که یک کمیته حقیقتیاب
برای بررســی این موضوع و رســیدن به اطالعات ،تشکیل
داده است اما تاکنون هیچ نتیجه روشنی از بررسیهای این
کمیته منتشر نشده است.

