
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

از پسر وزیر تا ماجرای اردوغان

 همه زمزمه ها 
علیه قهرمان!
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در پی برگزاری رزمایش ایران در خلیج فارس؛
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 پیام رهبر انقالب به مناسبت ایام حج :

 حضور آمریکا را 
در غرب آسيا موجب ناامنی 
کشورها می دانيم
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 سردار امیرعلی حاجی زاده خبر داد؛ 

شليک موشک های بالستيک 
سپاه از اعماق زمين
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کره جنوبی مصر است پول ایران را با دارو تاخت بزند!

ایده هایی برای 
فرار از یک بدهی

سياست 2

دو سال است که هفت میلیارد دالر پول ایران در کره جنوبی است. در 
ایران هشدارها به کره هر روزه شده است. از نماینده مجلس تا سخنگوی 
دولت و وزارت خارجه و بانک مرکزی و اصولگرا و اصالح طلب همه دیگر 
صدایشان از این دزدی آشکار کره ای درآمده است. اغلب اظهارنظرها 
مبتنی بر این است که کره به تبعیت از آمریکا پایان دهد و روابط دیرینه 

خود با ایران را تخریب نکند. 
دست آخر اما دولت ناگزیر به تهدید هم شد و به کره هشدار داد که 
اگر به رویه خود پایان ندهد و پول ایــران را پس ندهد، از آن به مجامع 
بین المللی شــکایت خواهد کرد. همین امر موجب احضار سفیر ایران 

در کره جنوبی شد. 
دیروز اما وزارت امور خارجه کره جنوبی از مذاکره مقامات این کشور 
با ایران درباره گسترش تجارت کاالهای بشردوستانه به ویژه در زمینه 

درمان خبر داد.
 خبرگزاری یونهاپ که بزرگترین خبرگزاری کره جنوبی، دولتی و 
در سئول مستقر است این خبر را داد و گزارش کرد که کره جنوبی قرار 
است درباره گسترش تجارت کاالهای بشردوســتانه مانند دارو، روز 

چهارشنبه با ایران مذاکراتی مجازی انجام دهد. 
وزارت خارجه کره جنوبی هم اعالم کرده که این مذاکرات منطبق 
بر نیازهای ایران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی با موارد قابل ارائه از 
سوی کره جنوبی معطوف خواهد بود.  آنطور که خبرگزاری رسمی کره 
گفته در مذاکرات پیش رو لی سونگ هو، معاون وزیر امور خارجه کره 
جنوبی در امور اقتصادی و محمدرضا شانه ســاز، رئیس سازمان غذا و 

دارو و مقامات بانک مرکزی ایران حضور خواهند داشت...

معاون سازمان ثبت اسناد از صدور سند قطعه جنجالی به نام دولت خبر داد

آزادسازی یال جنوب شرقی دماوند از وقف
شهرنوشت 6

  انصراف شورای انتقالی از خودمختاری در جنوب یمن و تعیین نخست وزیِر دولت توافقی

 ر�اِض 2؛ فاز جد�د همگرا�یی  
عربستان و امارات

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به مناسبت 
ایام حج با تأکید بر وحدت امت اســالمی در برابر 
آمریکای متجاوز خاطرنشان کردند: حضور آمریکا 
در غرب آســیا را به زیان ملت هــای این منطقه و 
موجب ناامنی و ویرانی و عقب ماندگی کشــورها 

می دانیم.
متن پیام حضــرت آیت اهلل خامنــه ای بدین 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

والحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد 
و آله الطاهرین و صحبــه المنتجبین و من تَِبَعُهم 

باِحساٍن الی یوم الدین
موسم حج که همواره موســم احساس عزت 
و عظمت و شــکفتگی جهان اســالم بود، امسال 
دســتخوش اندوه و حســرت مؤمنان و مبتال به 
احساس فراق و ناکامی مشتاقان است. دلها از غربت 
کعبه احساس غربت میکند و لّبیِک جداماندگان با 

اشک و آه درهم می آمیزد.
این محرومیت، کوتاه مدت است و بحول و قوه 
الهی دیر نخواهد پائید، لکن درس آن که قدردانستن 
نعمت بزرگ حج اســت باید ماندگار شود و ما را از 
غفلت برهانــد. رمز عظمت و قدرت امت اســالم 
در جمع فراگیر و متنوع مؤمنــان در حریم کعبه 
و حرم پیامبــر صلی اهلل علیه و آلــه و ائمه ی بقیع 
علیهم السالم را امسال باید بیش از همیشه حس 

کنیم و در آن بیندیشیم.
حج، فریضه ئی بی مانند است؛ گل صد برگ در 
میان فرائض اسالمی است؛ گوئی همه ی جوانب 
مهّم فردی و اجتماعی، و زمینی و آسمانی، و تاریخی 

و جهانی دین، قرار است در آن مرور شود.
این، طبیعت حج و روح حج و بخشی از مهمترین 
هدف های حج است، این همان است که امام راحل 
خمینی کبیر، آن را حج ابراهیمــی نامید، و این 
همان است که اگر متولیان امر حج که خود را خادم 
حرمین می نامند، صادقانه به آن گردن نهند و بجای 
خشنودی دولت امریکا، رضای الهی را برگزینند، 
میتواند مشکالت بزرگی از جهان اسالم را حل کند.

امروز مانند همیشــهـ   و بیش از همیشــهـ    
مصلحِت الزامی امت اســالمی، در وحدت است؛ 

وحدتی که ید واحده در برابر تهدیدها و دشمنی ها 
پدید  آورد و بر سر شیطان مجّسم، امریکای متجاوز 
و غّدار و سگ زنجیریش رژیم صهیونیستی، رعدآسا 
فریاد کشــد و در برابر زورگویی ها شجاعانه سینه 
ســپر کند. این معنی فرمان الهی است که فرمود: 

ِ َجِمیًعا َواَل تََفرَُّقوا.. َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَّ
این فرمان های مهم و سرنوشت ساز هرگز نباید 
از منظومه ی فکری و ارزشی ما مسلمانان جدامانده 

و به دست فراموشی سپرده شود.
ـ که از آغاز  امروز نه فقط الگوی فرهنگی غربـ 
ـ بلکه  هم با وقاحت و رسوایی پا به میدان گذاشتـ 
حتی الگوی سیاسی و اقتصادی آن یعنی دموکراسی 
پولْ محور و سرمایه داری طبقاتی و تبعیض آمیز، هم 

ناکارآمدی و فسادانگیزی خود را نشان داده است.
امروز کم نیستند نخبگانی در جهان اسالم که 
با گردن برافراشته و باافتخار و سربلندی، همه ی 
ادعاهای معرفتــی و تمدنی غــرب را به چالش 
می کشند و جایگزین های اســالمی را با صراحت 
نشان می دهند. امروز حتی برخی متفکران غربی 
که پیش از این، لیبرالیسم را مغرورانه، پایان تاریخ 
معرفی میکردند، به ناچــار آن ادعا را پس گرفته و 

به سرگردانی نظری و عملی خود اعتراف می کنند.
رفتار امریــکا با ملت های ضعیف، نســخه ی 
بزرگ شده ی رفتار آن پلیس است که زانوی خود را 
بر گردن یک سیاه پوست بی دفاع گذاشت و آن قدر 

فشرد تا جان داد.
دولت های دیگر غربی هم هــر یک به اندازه ی 
ُوسع و امکان خود نمونه های دیگر از این وضعیت 

فاجعه بارند.
حج ابراهیمی پدیده ی شکوهمند اسالم در برابر 
این جاهلیت مدرن است؛ دعوت به اسالم و نمایش 
نمادین زیست جامعه ی اسالمی است. جامعه ای 
که در آن همزیستی مؤمنان، در حرکتی پیوسته، بر 
گرد محور توحید، برترین نشانه است؛ دوری از تنازع 
و تعارض، دوری از تبعیض و امتیازات اشرافی، دوری 
از فساد و آلودگی، شرط الزم است؛ رمی شیطان و 
برائت از مشرکان و آمیختگی با فرودستان و کمک 
به مستمندان و برافراشتن شــعائر اهل ایمان، در 
شمار وظائف اصلی است؛ و دست یافتن به منافع و 

مصالح عمومی همراه با یاد خدا و شکر او و بندگی او 
هدف های میانی و نهایی است.

این تصویــر اجمالی از جامعه ی اســالمی در 
آئینه ی حج ابراهیمی اســت، و مقایســه ی آن با 
واقعّیت جوامع غربی پر اّدعا، دل هر مسلمان با هّمت 
را لبریز از شــوق به تالش و مبارزه برای رسیدن به 

چنین جامعه ئی می سازد.
ما همه ی ملت های مســلمان را برادران خود 
می دانیم، و با غیر مسلمانانی که در جبهه ی معارض 
وارد نشده اند با نیکی و عدالت رفتار می کنیم. غم و 
گرفتاری جوامع مسلمان را گرفتاری خود به شمار 

می آوریم و برای عالج آن تالش می کنیم.
کمک به فلسطین مظلوم، دلسوزی برای پیکر 
مجروح یمن و دغدغه ی مســلمانان زیر ستم در 
هر نقطه ی جهان را اهتمام همیشــگی خود قرار 
می دهیم. نصیحت به ســران برخی کشــورهای 
مســلمان را وظیفه می دانیم؛ دولتمردانی که به 
جای تکیه به برادر مسلمان خود، به آغوش دشمن 
پناه می برند و برای سود شخصی چند روزه، تحقیر 
و زورگوئی دشمن را تحمل می کنند و چوب حراج 
به عزت و استقالل ملت خود می زنند. آنان که بقای 
رژیم غاصب و ظالم صهیونیســت را می پذیرند و 
پنهان و آشکار دست دوســتی به آنان می دهند. 
اینان را نصیحت می کنیم و از پیامدهای تلخ این 

رفتار بر حذر می داریم.
حضور آمریکا در منطقه ی غرب آسیا را به زیان 
ملت های این منطقه و موجــب ناامنی و ویرانی و 
عقب ماندگی کشورها می دانیم. در قضایای کنونی 
آمریــکا و حرکت ضد تبعیض نــژادی در آن هم، 
موضع قاطع ما جانبداری از مردم و محکوم کردن 
رفتار قساوت آمیز دولت نژادپرست آن کشور است.

در پایان با ســالم و صلوات به حضرت بقیةاهلّل 
ارواحنا فداه، یاد امام راحل را گرامی میدارم و به ارواح 
طیبه ی شهیدان درود میفرستم و حّج ایمن و مقبول 
و مبارک را در آینده ی نزدیک برای امت اسالمی از 

خداوند متعال مسألت می کنم.
والسالم علی عباداهلّل الصالحین

سید علی خامنه ای
۷ مرداد ۱۳۹۹

خبر
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