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راهپیمایی بازگشت
پیامدها و دستاوردها

وقایع و تحوالتی که این روزها در فلس��طین اش��غالی روی میدهد ،ازجمله
اتفاقات نادری اس��ت که تأثیر ش��گرفی بر تغییر نامعادله نظام س��لطه دارد،
چراکه صحنهگردانان این رویدادها با ژس��ت تمدن و احترام به حقوق بشر ،از
زشتترین و منفورترین سیاستهای صهیونیستی حمایت میکنند .پاسخ
مرگباراشغالگرانبهراهپیماییغیرمسلحانهومسالمتآمیز«بازگشت»،یکی
از مصادیق ظالمانه و وحشیانه دنیای بهاصطالح متمدن امروز است؛ دنیایی که
صهیونیستهایکراواتزدهدرپشتتریبونها،حق 70سالهبازگشتصاحبان
اصلی سرزمینهای اشغالی را انکار میکنند و درعینحال ،امنیت عاریهای خود
را وس��یلهای برای کشتار و جنایت جلوه میدهند .علیرغم اینکه هفت دهه از
سنگینترین حمایتها از اسرائیل میگذرد ،اما شواهد و قرائن غیرقابلانکار
نشان میدهند که امنیت این رژیم جعلی نهتنها تثبیت نشده بلکه در بدترین
وضعیت خود قرار دارد.
طبق آمارهای رس��می ،راهپیمایی یازدههفتهای بازگش��ت تاکنون بیش از
 130ش��هید و  15هزار مجروح بر جای گذاش��ته اس��ت .سؤال اینجاست که
این جماعت غیرمسلح در نزدیکی مرزها چه خطری را متوجه صهیونیستها
میکنند که آنها را مجبور به پذیرش هزینه محکومیتهای بینالمللی کرده
و حاضرشدهاند که ننگ جدیدی را در قتلعام تدریجی فلسطینیها را به جان
بخرند ؟ این سؤال وقتی جدیتر میشود که بدانیم آمار ذکرشده ،حدود دو برابر
بیشتر از تعداد مجروحین و نزدیک به نیمی از شهدای جنگ  22روزه اسرائیل
با مقاومت فلسطین است.نگرانیصهیونیستهادر اینخصوصوجنونِ قتل
مردمبیدفاعبههیچوجهقابلتوجیهنیستمگراینکهاینحرکترا«راهبردی
جدید» برای «بازپسگیری بیواسطه» سرزمینهای غصب شده بدانیم .بر
مبنای این راهبرد ،فلسطینیها منتظر حمایت ارتجاع نمانده و مستقیم ًا وارد
میدانمطالبهگریشدهاند؛شیوهایکهبیشترینتأثیرراتاکنونداشتهوحامیان
اسرائیل را به انفعال واداشته است .بهعنوانمثال ،نماینده دائم آمریکا در سازمان
مللکهنقشوکیلمدافعصهیونیستهارادرایننهادبینالمللیبازیمیکرد
و همیشه طلبکار و مدعی حقوق واهی اسرائیل بود ،برای نخستین بار با انبوهی
ازاعتراضاتنمایندگانکشورهاروبهرو شدکهاتفاقیبیسابقهبهشمارمیآید.
اولین نکت��های که در خصوص اثرات عمیق راهپیمایی بازگش��ت و واکنش
منفعالنه صهیونیستها به نظر میرسد این است که این راهپیمایی عالوه بر
اینکه توجهات جهانی را به خود جلب کرده ،موجی از محکومیت علیه اقدامات
اخیر صهیونیستها را در کشورهای مختلف به همراه داشته و حتی متحدین
اسرائیل را مجبور به اتخاذ موضع منفی کرده است ،نگرانیهای گستردهای را
در میان ساکنان بیگانه و مسئولین تلآویو پدید آورده است .شهرکنشینها
و س��ردمداران اسرائیل در درجه اول ،بهشدت نگران انفجار «بمب جمعیتی»
به معنای عبور فلسطینیهای خش��مگین از مرزها و ورود سیل راهپیمایان
هستند .در این صورت ،صهیونیستها گزینه بازداشتهای گسترده یا کشتار
دستهجمعی فلسطینیها را در پیش دارد که هر دوی آنها هزینههای بسیاری
برای این رژیم در بر دارد .نکته دیگر اینکه ،جنبشهای مقاومت و گردانهای
تحتامرآنهابهانواعسالحهامجهزهستندوقادرندازنقطهصفرمرزیتاحیفا
رازیرآتشبگیرند؛ازطرفی،فاصلهچندانیمیاننوارغزهوکرانهباخترینیست
وچنانچهدومیلیونفلسطینیساکنغزهتصمیمبگیرندفاصلهاندکمیاننوار
غزه و کرانه باختری را طی یک راهپیمایی پر کنند و همزمان ،موش��کهای
گردانهای مقاومت برای حفاظت از جان معترضین شلیک شوند ،پیشبینی
نتیجهکاردشوارنیست .اگراعتراضاتمرزیبهورودجمعیتخشمگینمنتهی
نشود ،نگرانی بعدی رژیم کودک کش صهیونیستی از تبعات جانبی آن مثل
تأمینامنیتشهرهاوشهرکهاازگزندبادبادکهایآتشیناست.ایندرحالی
است که بنا به اذعان شبکه خبری «کان» اسرائیل ،تالشهای این رژیم برای
مقابله با بادبادکهای آتشین با شکست مواجه شده و کار به تشکیل یگان ویژه
برای ساقط کردن آنها رسیده است !
از س��وی دیگر ،راهپیمایی بازگشت موجب پر ش��دن گسلهای اختالف در
میان گروههای مختلف فلسطینی شده و صفوف آنها را فشردهتر کرده است.
با این ابتکار عمل ،پروژه فاصله انداختن بین مردم و مقاومت با شکست مواجه
شده و مردم فلسطین نهتنها به دلیل تحریمها و کمبودها ،رهبران مقاومت را
تحتفشارنمیگذارند،بلکهخودنیزآمادگیدارندتادرتشدیدمبارزهگامبرداشته
و در هر اقدام شهادتطلبانهای مشارکت جدی نمایند .سران صهیونیست در
این توهم به س��ر میبردند که محاصره زمینی ،هوایی و دریایی غزه ،حماس
را در ش��رایطی قرار میدهد که برای شکس��تن حصر و تأمین معاش مردم،
س�لاح را زمین خواهد گذاشت و به آتشبس دائمی با اسرائیل تن خواهد داد.
دولتهایصهیونیستیدراینسالهامنتظربودندمردمیکهدرمحاصرهکامل
طوالنیمدتقرارگرفتهاند،گروههایمقاومتراواداربهپذیرششرایطدشمن
نمایند اما برخالف توقع تلآویو ،جنبشها و گردانهای جهادی نه خود به رها
کردن مقاومت مسلحانه در برابر اقدامات ارتش دشمن تن دادند و نه از سوی
مردم مظلوم غزه برای پذیرش شرایط رژیم اسرائیل تحتفشار قرار گرفتند.
نکته مهم در این میان آن است که فلسطینیهای ساکن غزه این تهدید را به
یک فرصت اس��تثنایی تبدیل کرده و به یک ابتکار عمل روی آوردند .ابتکار
آنان این بود که دش��من را برای هدفی بلندتر و استراتژیکتر از رفع محاصره
تحتفش��ار قرار دهند که بر این اس��اس ،سلس��له راهپیماییهای بازگشت
بهمنظور به شکست کشاندن توطئه «معامله قرن» شکل گرفت .معامله قرن
که واسطهگری و عاملیت طیفی از کشورهای غربی ،عربی و صهیونیستها
را به دنبال داشت ،با هدف زدن تیر خالص بر پیکره مقاومت طراحی شد ولی
مجموعاعتراضاتگستردهوجانفشانیهایفلسطینیها،حتیمانعازپذیرش
آنازجانبتشکیالتخودگردانشده،چهرسدبهمردمسازشناپذیرغزه.نقطه
آغاز این طرح ،انتقال سفارتخانهها به بیتالمقدس در روز نکبت بود اما گروهها
و جنبشهای مقاومت با همراهی مردم اجازه ندادند بازگشایی سفارت آمریکا
به یک موج تبدیلش��ده و عم ً
ال قدس به پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی
تبدیل شود .و باالخره اینکه مدل مقاومت فلسطینیها ،به بازوی اقتدار و دست
برتر عدالتطلبان و آزادی خواهان تبدیلشده و به یقین ،روزی خواهد آمد که
فروپاشیهیمنهصهیونیستهابهعنوانثمرهجهادخستگیناپذیرمجاهدان،
موجبات تش��فی خاطر این ملت مظلوم و بازگشت حقیقی به سرزمینشان را
فراهم خواهد کرد.

خبرکوتاه
کمالوندی:

هیچ ظرفیتی را خالی نمیگذاریم

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به اینکه
سازمان انرژی اتمی مستقل تصمیم نمیگیرد ،اظهار داشت:ما کار علمی،
تحقیقاتی و تکنولوژی را انجام میدهیم؛ اما گوش به فرمان مقامات ارش��د
و مقام معظم رهبری هس��تیم .وی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ،افزود:
مقام معظم رهبری فرمودهاند ،اقدامات فعال در چارچوب برجام اما با حداکثر
ظرفیت صورت پذیرد؛ لذا مفهوم این موضوع این است که ما هیچ ظرفیتی
را خالی نگذاریم و از همه امکانات موجود اس��تفاده کنیم ،تا اگر طرف مقابل
بدعهدی کرد بتوانیم به سرعت اقدامات جدی و سطح باالیی را انجام دهیم.
کمالوندی تصریح کرد :سازمان انرژی اتمی از قبل هم اعالم کرده است که
رسیدن به ظرفیت 190هزار سو در طول فاصله کمتر از دو سال شدنی است،
اما تالش ما این است که مدت زمان رسیدن به این ظرفیت را کاهش دهیم.

پوتین در دیدار با روحانی مطرح کرد

همکاری موفقیتآمیز ایران و روسیه در سوریه
رییسجمهور روسیه همکاریجمهوری اسالمی ایراندر حل
و فصل اوضاع در س�وریه را موفقیتآمیز خواند و از پیوستن
ایران به سازمان شانگهای حمایت کرد.

حجتاالس�لام حس��ن روحانی رییسجمهوری که برای حضور در
اجالس سازمان همکاری ش��انگاهی راهی چین شده ،در حاشیه این
اجالس با «والدیمیر پوتین» رییسجمهور روس��یه دیدار و گفتوگو
کرد .پوتین در این دیدار اظهار داش��ت :مس��کو و ته��ران همکاری
موفقیتآمیزی در راس��تای حل و فصل بحران سوریه داشتند .پوتین
گفت :ما همکاری خوبی در زمینه حل و فصل اوضاع در سوریه داشتیم
و در مورد این مسئله و نتایج مشخص آن میتوان گفتوگو کرد .وی
افزود :من خوشحال هستم که در چهارچوب مالقاتهای بینالمللی در
چارچوب سازمان همکاریهای شانگهای با شما مالقات و گفتوگو
میکنم .روحانی نیز در این دیدار از مواضع والدیمیر پوتین در حمایت از
پیوستن جمهوری اسالمی به سازمان شانگهای قدردانی کرد .به گفته
وی ،سازمان شانگهای یک ساختار بسیار با نفوذ در زمینه تامین امنیت
منطقه است .روحانی همچنین روابط ایران و روسیه را در حال توسعه
نامید و گفت :روابط بین دو کشور منحصر به فرد و خاص است ،برای
اینکه در همه زمینهها و شامل همه مسائل میشود .رییسجمهوری
تاکید کرد که تهران و مس��کو باید گفتوگوهای ج��دی در رابطه با
خروج یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مش��ترک(برجام) داشته
باشند .وی افزود :روسیه نقش بسیار مهم و سازندهای در اجرای توافق
هستهای داشته است.
ای�ران میتوان�د منب�ع مطمئنی ب�رای تامی�ن انرژی
پاکستان باشد
روحانی در ادامه دیدارهای خود در چین ،در دیدار«ممنون حس��ین»
رییسجمهور پاکس��تان ،تقویت همکاریهای بانکی را برای توسعه
روابط اقتصادی دو کشور مهم برشمرد و اظهارداشت :ایران آماده است
در زمینههای مختلف با پاکستان سرمایهگذاری متقابل داشته باشد.
وی ضمن ابراز خرس��ندی از عضویت پاکستان در سازمان همکاری
شانگهای ،تاکید کرد که ایران از نقش موثر اسالم آباد در این سازمان
حمایت میکند .روحانی با بیان اینکه ایران ،پاکستان را کشوری مهم
در منطقه میداند و امیدواریم همواره ش��اهد تعمیق و توس��عه روابط
باشیم ،به همکاریهای تهران -اسالم آباد در حوزه انرژی اشاره کرد و
یتواند منبع مطمئنی برای تامین انرژی پاکستان باشد.
گفت :ایران م 
رییسجمهوری همچنین با اش��اره به گزارشهای آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،اظهارداشت :ایران در چارچوب برجام به تعهداتش پایبند
بوده اس��ت و یکجانبهگرایی دولت آمریکا و خروج از برجام به عنوان

یک توافق مهم بینالمللی ،خالف مقررات و عرف روابط بینالملل و
نیز مصوبات شورای امنیت است که الزم است اعضای جامعه جهانی
در برابر آن واکنش نشان دهند.
روحان��ی در ادامه ب��ا ابراز رضای��ت از تقویت امنی��ت در مرزهای دو
کشورطی سالهای گذشته ،به سفر اخیر رییس ستاد و فرمانده ارتش
پاکستان به تهران اشاره کرد و افزود :از همکاریهای دفاعی ایران و
یکنیم و مرزهای مشترک ما باید پیوسته مرزهای
پاکستان استقبال م 
امن برای هر دو کشور باشد .رییسجمهوری ،توسعه منطقه را در گرو
ثبات و امنیت کامل دانس��ت و با تاکید بر اینکه تا تروریس��تها فعال
هستند ،منطقه به اهداف توسعهای خود نخواهد رسید ،گفت :مبارزه با
تروریسم نیازمند هماهنگی و همکاری تمام کشورهای منطقه است.
وی حفظ ثبات و امنیت منطقه را برای ایران بسیار مهم برشمرد و تاکید
کرد :میخواهیم شاهد افغانس��تانی امن و باثبات باشیم و هماهنگی
ایران ،پاکستان و افغانس��تان برای امنیت و توسعه منطقه بسیار حائز
اهمیت است.
رییسجمهور پاکس��تان نیز در این دیدار با اشاره به اشتراکات عمیق
فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و پاکستان تاکید کرد که پاکستان به
عنوان یک کشور دوست و همسایه ،همواره در کنار ایران خواهد ایستاد
و ما مصمم به توسعه روابط در همه زمینهها هستیم .وی با بیان اینکه
کشورش توسعه بندر چابهار را به نفع کل منطقه میداند ،گفت :باید با

هم همکاری یکدیگر و بهرهگیری از تمامی ظرفیتها ،میزان مبادالت
تجاری دو کشور را با رفع تمامی موانع از جمله موانع تعرفهای ،بیش از
پیش افزایش دهیم .ممنون حسین همچنین با اعالم مجدد حمایت
پاکستان از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای ،افزود:
نقش مثبت ایران به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای را
ستایش میکنیم و امیدواریم هر چه سریعتر ایران به جمع اعضای دائم
این سازمان بپیوندد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
وی در ادامه برجام را الگویی برای حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها
از طریق مذاکره دانس��ت و با اعالم حمایت قاطع کش��ورش از برجام
یکند و از همه طرفها میخواهد
گفت :پاکس��تان از برجام حمایت م 
سجمهور پاکس��تان همچنین همکاریهای
به آن پایبند بمانند .ریی 
منطقهای ایران و پاکس��تان را با اهمیت خواند و ب��ا بیان اینکه صلح
و ثبات در افغانس��تان برای هر دو کشور همس��ایه مهم است ،افزود:
همکاریهای مرزی دو کشور در س��الهای اخیر ارتقاء یافته است و
این روند همکاریها همچنان باید تداوم یابد.
روحانی در ادامه دیدارهای خود در چین با رییسجمهور افغانس��تان
دی��دار کرد .رییسجمه��وری در این دیدار ،افغانس��تان امن و باثبات
را الزمه امنیت و توس��عه منطقه دانس��ت و گفت :جمهوری اسالمی
ایران برای کمک به اس��تقرار و پایداری صلح و مبارزه با تروریسم در
افغانستان آماده است.

حقوق بشر به رنگ داعش!
تالش کرد با تصویرسازی و پاره ای القائات،
موضوع کش�ته ش�دن این فرد را ب�ه گردن
نهادهایاطالعاتیجمهوریاسالمیبیندازد!

این فضاسازی ها و دروغ های شاخدار رسانه های
ضدانقالب و بیگانه با اتهام زدن حقوق بش��ری به
جمهوری اسالمی  ،در حالی است که این فعال به
اصطالح حقوق بشری  ،یک داعشی از آب در آمد!
حاتم مرمضی عضو گروه تروریس��تی  -تکفیری
داع��ش ب��وده و در درگیریهای��ی ک��ه بی��ن

تروریستهای تحریر الشام با داعش به وجود آمده
درادلب سوریه کشته شدهاست .گفتنی است؛ رسانه
رسمی تحریر الش��ام در توییتر و دیگر شبکههای
اجتماعی گ��زارش تصویری و ویدیوی��ی در مورد
درگیری خود با داعش منتش��ر کرده است .در بین
کشتهشدگان و اسرای داعش به دست تحریر الشام
چند ایرانی نیز حضور دارند و «حاتم مرمضی» یکی
از آن کشته شدگان است .آشکار شدن این مساله و
دروغ های شاخدار رسانه های ضدانقالب و بیگانه
در جازدن یک داعشی به فعال حقوق بشر ،در حالی

است که رویه این رسانه ها در گذشته هم این بوده
که برخی از افراد با س��ابقه تروریس��تی را به عنوان
فعال مدنی یا فعال حقوق بش��ری در فضای رسانه
ای مطرح کرده و در ادامه این س��ناریوی ناشیانه ،
جمهوری اسالمی را به نقض حقوق بشر متهم می
نمودند! اکنون که بار دیگر رسوایی این رسانه های
دروغ پراکن و معاند بر مال شده است؛ باید دید این به
اصطالح رسانه ها که ژست حرفه ای گری را یدک
می کشند از مخاطبین خود عذرخواهی می کنند یا
بر رویه مغرضانه خود ادامه می دهند.

سیدحسن نصراهلل:

امام خامنهاي راه امام خمینی (ره) را ادامه داده است
دبیرکل حزباهلل لبنان گفت :ام�ام خمینی (ره) روز قدس را
يک روز جهانی نامید و پس از ايشان نيز امام خامنهای این
راه را ادامه داد.
سیدحسن نصراهلل دبیرکل جنبش حزباهلل لبنان طی سخنانی در اجتماع
پرشور مردم در شهرک مارون الراس در مرز با فلسطین اشغالی ،گفت :امام
خمینی(ره) روز قدس را يک روز جهانی نامید تا همه ملت های جهان آن
را زنده نگه دارند .پس از امام خمینی(ره) هم امام خامنهای این راه را ادامه
داد و در تازه ترین سخنرانی خود به زبان عربی از همه جوانان عرب خواست
به مس��ئولیت خود عمل کنند .با گذش��ت زمان اهمیت روز قدس بیش از
پیش شناخته میش��ود .امام خمینی از طریق اعالم این روز به عنوان روز
جهانی قدس اهداف واالیی را دنبال میکردند و ما در این زمینه در مراسم
روز قدس در هر سال بسیار سخن گفتهایم تا این موضوع همچنان زنده و
قوی باشد و در ضمیر و وجدان امتها و ملتهای جهان زنده باقی بماند.

وی افزود :حتی امام خمینی(ره) این روز را روز اسالمی قدس یا روز جهانی
اس�لامی نامگذاری نکردند بلکه آن را روز جهانی قدس نامگذاری کردند
تا همه ملت های جهان با این مناسبت و این مسأله حق اعالم همبستگی
کنند .پس از رحلت امام خمینی ،ام��ام خامنهای نیز همچنان بر ضرورت
احیا و پایبندی به آن تأکید کردند.
روز قدس روز به روز زندهتر میشود
سیدحسن نصراهلل در ادامه سخنان خود ،اظهار داشت :هنگامی که در روز
جهانیقدس بهداخل فلسطینوتحوالتجهانینگاهمیکنیم،دههاهزار
نفر را مشاهده میکنیم که امروز در مسجداالقصی و اطراف آن نماز روز
جمعه آخر ماه مبارک را به جا آوردند .در غره نیز دهها هزار نفر در گرمای
سوزان و با وجود اینکه روزهدار بودند در خط نبرد و مبارزه و مرزهای نوار
غزه و تحت عنوان تظاهرات بازگشت حاضر شدند .هنگامی که به 900
ش��هر در ایران نگاه میکنیم مردم در آنها ب��ه خیابانها آمدند و این روز

را گرامی داش��تند .هنگامی که به صنعا ،صعده ،حدیده ،بغداد ،شهرهای
پاکستان ،شهرهای بحرین و بسیاری از شهرهای جهان نگاه میکنیم
مشاهده میکنیم شمار زیادی از مردم یاد این روز را گرامی داشتند .این
حضور گسترده جهانی برای ما آشکار میسازد که روز جهانی قدس که
امام خمین��ی آن را اعالم فرمود روز به روز زندهتر میش��ود و بر خالف
تالشهای چند ده س��اله دش��منان بینالمللی و منطقهای قدس برای
میران��دن و لغو و محدود کردن این روز حضور مردم در آن گس��تردهتر و
پرشورتر میشود.
به گزارش خبرگزاریه��ا ،وی افزود :این حضور همچنین تأکید و تأیید
میکن��د بر خالف تحوالت منطقه در هفتاد س��ال گذش��ته و به ویژه با
وجود تحوالت اخیر منطقه در چند س��ال گذشته از سال  2011تا امروز،
مسأله فلس��طین همچنان در اعتقادات و احساسات فرزندان این امت و
در سراسر جهان در هر کش��وری حضور دارد و این از نقاط قوت و قدرت
محسوب میشود.

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به گزافهگوییهای ترامپ:

هیچ چشماندازی برای گفتوگو با آمریکا متصور نیست
قاس�می تصریح کرد :تا آمری�کا در مقابل
عظمت ملت ای�ران و منطق محكم ايرانی
با زبان تکریم و نه تهدید و تحریم ،سخن
نگوید ،هیچ چشماندازی برای هیچگونه
گفتوگوی�ی و در هی�چ زمین های ب�ا رژیم
آمریکامتصورنیست.
به��رام قاس��می س��خنگوی وزیر ام��ور خارجه،
در واکن��ش ب��ه تازهتری��ن اظه��ارات «دونال��د
ترامپ» رییسجمهور آمریکا در خصوص اعمال
تحریمهای بیسابقه و در عین حال ابراز امیدواری
برای یک توافق جامع با ایران ،گفت :تصور میكنم
ترامپ الزم اس��ت از خبرگان و دانایان در آمريكا
بخواهد گزارش جامعی از س��ير تحوالت تاريخی
ايران زمي��ن را براي��ش بازگو کنن��د .وی افزود:
ایرانی��ان در همه ادوار و در ط��ول تاریخ پرافتخار
خود نش��ان دادهاند که هرگ��ز در مقابل قلدری و
تهدید ،پندار ،کردار و رفت��ار خردمندانه خویش را
تغییر نداده و نمیدهند و تا آمریکا در مقابل عظمت
ملت کهن و متمدن ایران و منطق محكم ايرانی با
زبان تکریم و نه زبان تهدید و تحریم ،سخن نگوید،
هیچ چش��ماندازی برای هیچگونه گفتگویی و

پیامتسلیترهبرانقالب
درپیدرگذشتحجتاالسالماحمدی

حضرت آی��تاهلل خامنهای در پیامی درگذش��ت روحانی عالیقدر و
دانشمند حجتاالسالم دکتر احمد احمدی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
با تأسف و تأثر خبر درگذش��ت روحانی عالی قدر و دانشمند جناب
حجتاالسالم آقای دکتر احمد احمدی رحمت اهللعلیه را دریافت
کردم .عم��ر با برکت این دان��ش آموخته فاضل حوزه و دانش��گاه
یکس��ره در خدمت علم و تحقیق و تربیت جوانان جویای علم بوده
اس��ت .مس��ئولیتهای مهم این عنصر خدوم و پر کار در مس��ائل
دانش��گاهی در دوران انقالب و جمهوری اسالمی فصل درخشانی
از زندگی ایشان است .عضویت دهها ساله در شورای عالی انقالب
فرهنگی ،ایجاد و اداره مؤسسه سمت ،مدیریت بخشهای مهم و
حساسی از مجموعه دانش��گاهی کشور ،بخشهای برجستهای از
این دوران اس��ت .اینجانب درگذشت این مرد انقالبی و وفادار را به
خاندان و فرزندان محترم و همکاران و ش��اگردان و دوستان ایشان
تس��لیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم
یکنم.
مسألت م 
سیدعلی خامنهای
 ۱۹خرداد ماه ۱۳۹۷

گزیده ها

«حمایت» از رسوایی رسانه های ضدانقالب و بیگانه در جازدن یک داعشی به عنوان فعال حقوق بشر گزارش می دهد

طی روزهای اخیر رس�انه
گروه
های معاند و بیگانه در یک
سیاسی
فضاس�ازی گس�ترده از
ش�خصی به ن�ام "حاتم
مرمضی" نام می بردند که ادعا می کردند که
وی از فعاالن حقوق بش�ر ب�وده و در یکی از
زندانهایکشورجانباختهاست.ازجملهبی
بی س�ی در اقدامی جه�ت دار و مغرضانه با
افرادی ب�ه مصاحب�ه پرداخت که آنه�ا را از
نزدیکان و بس�تگان حات�م مرمضی خواند و

خبر

در هی��چ زمینهای با رژیم آمریکا متصور نيس��ت.
قاس��می خاطرنش��ان کرد :برج��ام نمونه اعالی
بدعهدی ،پیمانش��کنی و نقض صریح قوانین و
مقررات بینالمللی است که ازجانب دولت آمریکا
و شخص ترامپ نادیده انگاشته شد و در كنار ديگر
بدعهدیه��ا ،كارش��كنیها ،يكجانبهگرايیها و
خودبزرگبينیها حتی در رفتار با متحدان نزديک
آمریکا به رسوايی بیشتر و تاریخی آمریکا انجامید.
سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد :دولت و ملت
ای��ران اگرچه از هیچگونه تحریم و فش��ار و رفتار
زورمدارانه ،پليس��ی و غیرقانونی در جهان در حق
هيچ كش��وری اس��تقبال نمیکند و تمام اينگونه
رفتاره��ای غيرمتمدنانه را محكوم میداند ،اما بار
ديگر به دولت آمریکا يادآور میش��ود ایرانیان ۴۰
سال است با سالح خرد ،اراده و تکیه بر توانمندی
و هوش��مندی و جدي��ت خود ب��ه تحریمهای به
اصطالح شدید و کمرش��کن دولتهای مختلف
آمریکا وقع��ی ننهاندهان��د و هیچ��گاه در مقابل
زورگویی و قلدری سر خم نکرده و نمیکنند .وی
افزود :دولت آمریکا به عنوان تروریست اقتصادی
که با ابزار تحریم به تهدید سایر دولتها ،ملتها و
شرکتهای مستقل جهان مشغول است ،عاجزتر

از آن اس��ت در اراده ملت ايران كه مصمم به حفظ
اس��تقالل خود و مبارزه با تروريس��م و متعهد به
ثبات ،امنيت و توس��عه اقتصادی در منطقه است
خللی وارد سازد.
ترامپ نگرانیه�ای رهبر ایران را تائید
کرد
«جان کری» وزی��ر خارجه پیش��ین آمریکا هم در
گفتوگویی با انتقاد ش��دید از موضع رییسجمهور
آمریکا در براب��ر ایران از خروج واش��نگتن از توافق
هستهای به عنوان اش��تباهی راهبردی یاد کرد که
نگرانیه��ای رهبر انقالب را تائید کرده اس��ت .وی
افزود :اقدام ترامپ در زمینه خروج از توافق هستهای،
بزرگترین اش��تباه راهبردی از زم��ان جنگ عراق و
اش��تباهی مهم در تمامی تاریخ آمریکاس��ت .با این
تصمیم توافقی پایان مییابد ک��ه در قالب آن ایران
مسئول محدود کردن برنامه هستهای خود است و به
این ترتیب آمریکا منزوی میشود .کری مدعی شد:
آمریکا در برابر ایران راهبردی را انتخاب کرده است
که جرج بوش علیه عراق در پیش گرفت و این راهبرد
تغییر رژیم است و آنطوری که تاریخ نشان میدهد،
نتیجه خوبی ندارد .وی افزود :در مجموع ترامپ همه

چیزهاییکه(آیتاهلل)خامنهایبهعنوانرهبرانقالب
ایران از آنها نگران بود را تائید کرد.
توافق ترامپ و ماکرون علیه ایران!
در ادامه اقدامات کارشکنانه غربیها علیه کشورمان،
کاخسفیدبعدازدیدار«امانوئلماکرون»رییسجمهور
فرانس��ه و «دونالد ترامپ» رییسجمه��ور آمریکا
بیانیهای درباره محورهای رایزنی آنها منتشر کرد .در
بیانیه کاخ سفید آمده است :ترامپ در دیدار با ماکرون
با وی درباره مس��ائل تجاری ،ایران و دیدار آتیاش با
«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی گفتوگو کرد.
کاخسفید افزود :سران دو کشور در خصوص ضرورت
پرداختن به فعالیتهای بیثباتکننده ایران در غرب
آسیا،ازجملهدرسوریهتوافقکردند.بهگزارشفارس،
آمریکا و متحدانش در حالی ایران را به «فعالیتهای
بیثباتکننده»درمنطقهمتهممیکنندکهدولتهای
عراقوسوریهبارهاازنقشایراندرمبارزهباگروههای
تروریس��تی ،از جمله داعش تقدی��ر کردهاند .دولت
آمری��کا ،در مقابل ،همراه ب��ا متحدانش در منطقه از
نخس��تین روزهای آغاز ناآرامیها در سوریه در سال
 ۲۰۱۱بهحمایتازشبهنظامیانافراطیدرحالمبارزه
با دولت مرکزی سوریه پرداخت.

قدردانی از حضور پرشور مردم
در راهپیمایی روز قدس

ش��ورای هماهنگی تبلیغات
اس�لامی در بیانیهای از خلق
حماسه عظیم حضور و نمایش
قوی و پرشور ملت بزرگ ایران
اس�لامی همگام و همصدا با
«امت بزرگ رسول اهلل صلی
اهلل علی��ه و آله و س��لم» حول
محور نخستین قبلهگاه مس��لمین جهان ،مسجد االقصی و قدس
شریف ،در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی و تشکر کرد .در این
بیانی��ه آمده اس��ت :راهپیمایی روز جهانی قدس امس��ال و حضور
انقالبی و پرش��ور و حماسی میلیونی ملت بزرگ و روزه دار ایران در
تهران و بیش از  ۹۰۰شهر کشور ،همگام و همراه با سایر مسلمانان
در بیش از  ۹۰کش��ور جهان ،قویتر و پرش��ورتر بوده و در حقیقت
شــکســت بــزرگ «معامله قرن» دولت مسـتکبـر آمـریکا را در
پی داشت .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،این بیانیه میافزاید :در
آخرین جمعه از ماه پرفیض و برک��ت رمضانالمبارک ،روز جهانی
قدس ،روز بزرگ «مرگ بر اس��رائیل» و روز رس��اترین فریاد علیه
هفتاد سال اشغالگری و کودک کش��ی و تجاوز صهیونیستها در
سرزمینهای اشغالی و روز حمایت همه جانبه از فلسطین قهرمان
در تاریخ ثبت شد.

رزمایش تاکتیکی ذوالفقار۹۷
در دافوس ارتش

رزمایش تاکتیکی روی نقش��ه
«ذوالفقار »۹۷ویژه دانشجویان
دوره  ۲۸دانش��گاه فرماندهی و
ستاد ارتش(دافوس) روز گذشته
در این دانش��گاه برگزار شد .امیر
حس��ین ولیوند زمانی فرمانده
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش
با اعالم این خبر ،اظهار داشت :این رزمایش مشترک به مدت  ۵روز
و با هدف ارتقای سطح آمادگی رزمی دانشجویان و آشنایی بیشتر
آنان با ترتیب و توالی اعمال فرماندهی و س��تاد در محیط عملیاتی
ناهمطراز برگزار شده است.
به گزارش مهر ،وی همچنین تصریح کرد :رزمایش روی نقشه یکی
از مهم ترین انواع تمرینات تاکتیکی در س��طح دانشگاه ها و مراکز
آموزش نظامی جهان بوده و عبارت است از ارائه یک وضعیت نظامی
در روی نقشه یا کالک عملیاتی و خواس��تههایی که مستلزم تهیه
برآوردها ،اخذ تصمیمات ،تهیه طرح ها و صدور دستورات مقتضی
توسط فرماندهان یا افسران ستاد است.

تکذیب درخواست آزادی یک متهم
از سوی آیتاهلل هاشمی شاهرودی

به دنبال انتش��ار شایعات و اخبار
جعل��ی در ارتباط با درخواس��ت
آزادی س��عید مرتضوی از سوی
آیتاهلل هاشمیشاهرودی ،یک
مقام آگاه در این مورد به باشگاه
خبرن��گاران اعالم کرد :حضرت
آیتاهلل هاشمیش��اهرودی به
هیچوجه درخواس��تی مبنی بر عفو یا آزادی سعید مرتضوی نداشته
است.
وی ادامه داد :جعل اخبار و انتشار اطالعات غلط و جهتدار تخریبی
شیوه نخنما شده رس��انهای است که در پیشگاه ملت بزرگ ایران و
طیفها و گروههای فعال متعهد سیاس��ی و اجتماعی راه به جایی
نخواهد برد .گفتنی است برخی از رسانه های ضد انقالب در خبری
مدعی ش��ده بودند که رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در
نامهای از رهبر معظم انقالب خواس��ته که مجازات زندان «سعید
مرتضوی» به «جزای نقدی» تبدیل شود.

ایران و ارمنستان در کنار یکدیگر
خواهند بود

«نیکولپاشینیان»نخستوزیر
جدید ارمنس��تان در دی��دار با
س��یدکاظم س��جادی س��فیر
کشورمان در ایروان با اشاره به
روابط نزدیک و دوستانه میان
ایران و ارمنستان ،اظهار داشت:
نباید به سطح کنونی همکاری
میان دو کشور بس��نده کرد .وی همچنین بر لزوم ادامه تالشها در
جهت توسعه همکاریها براساس منافع متقابل تاکید کرد و گفت:
ایران و ارمنس��تان براس��اس پیوندهای دیرینه و منافع ملی در کنار
یکدیگر خواهند بود .سفیر کشورمان در ارمنستان نیز در این دیدار از
آمادگی کش��ورمان برای اجرای طرحهای مشترک براساس منافع
متقابل و همچنین مساعدت در زمینه تعمیق روابط اقتصادی میان
دو کشور خبر داد .وی افزود :پذیرش ایران در اتحادیه اوراسیا میتواند
نقش بسزایی در توس��عه مبادالت تجاری میان ارمنستان و ایران و
کشورهای منطقه داشته باشند.

