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دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا پیش از خطبه های نماز 
جمعه تهران گفت: انقالب اسالمی به قدرت منطقه ای غرب آسیا تبدیل 
شده و شکست ناپذیر است و اگر آمریکایی ها به فکر توطئه باشند ملت 

ایران از دریای مدیترانه، سرخ و اقیانوس هند به آنها پاسخ خواهد داد.
سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی به مناسبت »هفته 
دفاع مقدس« پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت:آمریکایی ها 
خوب می دانند که ما از یک رهبر خردمند و شجاع برخوردار هستیم و 
سیاست ایران سیاســت ایجاد صلح و امنیت پایدار است و ما امیدواریم 
دشــمنان منطقه ای و فرامنطقه ای بدانند که ایران بــه دنبال  تهاجم 
و کشور گشــایی نیســت بلکه به دنبال آرامش و دفاع از حق ملت های 

اسالمی است.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا اظهار کرد:مردم ایران 
با مجاهدت های فراموش نشدنی همچون ۲۰۰  هزار شهید ،۳۰۰ هزار 
جانباز و ۴۰ هزار آزاده پس از گذشت سی ســال از دفاع مقدس ایران و 
انقالب اسالمی به یک قدرت شکســت ناپذیرتبدیل شده است که هر 

توطئه دشمن را پاسخ خواهد داد.
وی افزود: پیروزی های انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعین حرم 
نشأت گرفته از منطق و فلسفه عاشورای حسینی است و هشت سال دفاع 
مقدس در راستای کربالی حسینی مفهوم پیدا می کند و کسانی که در 
جبهه های مقاومت جنگیدند اگر در روز عاشــورا بودند نیز در کنارامام  

حسین)ع( می جنگیدند.
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا  با یادآوری سخنان مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه »رژیم صهیونیستی ۲۵ ســال آینده را نخواهد 
دید« گفت: این یک وعده تحقق پذیراســت زیرا واقعیت این است که 
جبهه مقاومت با توجه به ظرفیت های مردمی و حضور انسانهایی شجاع 

و با ایمان که به دنبال اهداف حق طلبانه هستند از رژیم صهیونیستی و 
دوستان آمریکایی آنها قوی تر شده است.

رحیم صفوی امریکا و همپیمانانش را جریانی سرکوب گر، تجاوزگر، 
ظالم و باطل خواند و گفت: در مقابل متحدین جمهوری اسالمی به دنبال 
حق طلبی و ایجاد صلح و امنیت در کشورهایشان هستند که از حمایت 
های مردمی نیز برخوردار بوده و خداوند به آنها وعده پیروزی داده است.
وی با اشــاره به اقتدار تکاملی انقالب اســالمی و افول قدرت و ذلت 
دشمنان اســالم اظهار کرد: ما به دنبال صلح جهانی هستیم و البته نه 
آن صلح که »مایک پمپئــو« وزیر امورخارجه آمریــکا به دنبال فریب 

دیگران است. 
وی اداره کننده سازمان اطالعات آمریکا)سیا(  بوده و کار آنها دروغ 
گفتن اســت. آمریکایی ها می دانند قدرت نوظهور انقالب اســالمی و 
جبهه مقاومت در حال اوج گیری اســت و قدرت آمریکا و طرفدارانش 
 در حال نزول اســت و سیاســت های آن ها در مقابل ایران با شکست 
مواجه شده اســت. مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا  با اشاره به 
شکســت سیاســت های ترامپ در مقابل ملت ایران افزود: این رییس 
جمهور آمریکا به سرنوشــت ۶ رئیس جمهوری قبل از خودش گرفتار 
خواهد شد که هیچکدام  نتوانســتند اراده سیاسی خود را به ملت ایران 
تحمیل کنند و ترامپ نیز در حسرت تسلیم کردن مردم ایران به تاریخ 
خواهد پیوست و با رهبری قدرتمند مقام معظم رهبری سد تحریم های 
ظالمانه خواهد شکست و توهم های آنها را لگدمال خواهد کرد. مشاور 
عالی فرمانده کل قوا با تاکید بر اینکه هم طرح خاورمیانه بزرگ و هم طرح 
معامله قرن آمریکا با شکست مواجه شده است گفت:  آمریکا و متحدانش 

از نظر اقتصادی و نظامی فرسوده شده اند.
رحیم صفــوی افــزود: دولت مقتدرایــران درس اقتــدار به مردم 
جهــان آموخت آنهــا ملت ایــران را ســتایش می کنند چــون هیچ 
دولــت و ملتی در یک قرن گذشــته نتوانســته اســت ایــن حجم از 
بحران های داخلی و خارجــی همچون ترورها و فتنه هــا را با پیروزی 
 پشــت ســربگذارد واین ترور اقتصادی علیــه مردم ایــران نیز درهم 

شکسته خواهد شد.
ایران از این تنگه عبور خواهد کرد و میراث رئیس جمهور آمریکا جز 
شکست،انزوا و اختالف با متحدان تاریخ خود همچون اروپا چیز دیگری 

نخواهد بود.
۳۱ شهریور ســالروز شــروع جنگ تحمیلی از ســوی رژیم بعث 
عراق علیه جمهوری اســالمی ایران، به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس 
 در تقویم کشــور نامگذاری شــده اســت و  از ۳۱ شــهریور تا ۶ مهر 

ادامه دارد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: در فصل انتخابات باهوش 
باشید. فریب شــعارهای زیبا را نخورید زیرا عناصر خائن و منافقین 
شعارهای قشنگ می دهند. مراقب باشــیم و افراد را بشناسیم. اگر 
دیدید فردی امین اســت به او رای دهید وگرنه فریب شــعارهای 

قشنگ را نخورید.
به گزارش خبرنــگار مهر، آیت اهلل محمدعلــی موحدی کرمانی 
در خطبه های نمــاز جمعه این هفته تهران، اشــاره به آغاز ســال 
تحصیلی و بازگشــایی مــدارس خطاب بــه معلمان گفــت: این 
دانــش آمــوزان امانت های الهی در دســتان شــما هســتند. در 
این دوران اســت که فرزندان ســاخته مــی شــوند و روح و قلب 
 آنها مانند زمینی آماده کشــت اســت تا شــما معلمان چه بذری 

در این زمین ها بپاشید.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: بچه ها بیــش از آنکه به پدر و 
مادرشان گوش دهند تابع اســتادان و معلمان هستند. مبادا از این 
سرمایه ها نادرســت استفاده شود و به واســطه بی توجهی و غفلت 
آموزگاران، این جوانان از مبادی دین غافل شوند. ما باید ببینیم که 
از امانت های الهــی، انقالب و این دانش آمــوزان به خوبی حفاظت 

کرده ایم؟
موحدی کرمانی با اشاره به وظایف آموزش و پرورش گفت: وزارت 
آموزش و پرورش مسئولیت آموزش و پرورش را درکنار هم برعهده 
دارد. پس باید با اســتفاده از ظرفیت ها نوجوانان را به خوبی تربیت 
کنیم. اگر از این ظرفیت ها و  موقعیت به خوبی استفاده شود نوجوانانی 
تربیت می شوند که موجب افتخار اسالم وکشور هستند. اگر نوجوانان 
درست تربیت شوند کشور ما بیمه می شود و آمریکا و بزرگتر از او هم 

هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
وی با  گرامیداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: خداوند در قرآن 
می فرماید اگر دفاع نکنید هیچ چیزی برای شما نمی ماند و به تعبیر 
قرآن اگر مردم دفاع نکنند زمین فاسد می شود. خداوند ارتش، سپاه 
و خادمین ملت و تمام کسانی که از کشــور و نظام اسالمی دفاع می 

کنند را حفظ کند.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: دفاع میدان های مختلفی 
دارد. گاهی جنگ اســت که باید در آن میدان حضــور پیدا کرد و به 
دفاع از کشور پرداخت و گاهی جنگ فرهنگی است. فکر نمی کنید 
یک فرهنگ غربی به ما هجوم آورده و می خواهد فرهنگ قرآن را از 
ما بگیرد. ببینید وضعیت عفاف و امربه معروف چگونه است؟ همه ما 
در عرصه فرهنگی مسئولیم و باید از فرهنگ عاشورا، عفاف و حجاب 

دفاع کنیم.

موحدی کرمانی دفاع اقتصــادی را یکی دیگر از عرصه های دفاع 
دانست و گفت: آمریکا فکر می کند با افزایش فشار اقتصادی می تواند 
مردم ایران را به زانو در بیاورد اما همگان می دانند که فشار اقتصادی 
آنها موثر نبوده است. به همین دلیل به فشار دروغگویی روی آورده 

اند و تا می توانند دروغ می گویند.
وی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر لزوم 
اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: باید به اقتصاد مقاومتی روی بیاوریم 
و در حالی که دشــمن با دروغگویی بدنبال اهداف خود است باید از 

اقتصاد مقاومتی پیروی کنیم.
امام جمعه موقت تهران افزود: در کنار مســائل آموزشی باید به 
مسائل عقیدتی هم توجه کرد. کاری که در نیروهای مسلح یک اصل 
است و به همین دلیل است که مســلمین در میدان های نبرد پیروز 

می شوند.
موحدی کرمانی دشمن شناسی را یکی دیگر از اصول مهم برای 
مسلمین دانست و گفت: دشمن را باید به خوبی شناخت. اگر با ساده 
لوحی و ساده اندیشی دشمن را نشناســیم او به ما نزدیک می شود و 
ضربه خود را خواهد زد. دشمن تالش می کند ماهیت خود را پنهان 
و به ما نزدیک شود تا ما از او غافل شویم و بعد از آن ضربه خود را وارد 

کند.
امام جمعــه موقت تهــران خطر منافقین را بســیار بیشــتر از 
مشــرکین دانســت و افزود: منافقین با فریب مــردم جایگاه های 
حســاس را در دســت می گیرند و در نهایت ضربه خود را به اسالم 
و مســلمین وارد می کنند همانگونــه که در صدر اســالم با فریب 
 مسلمانان توانستند جانشینی پیامبر را بدســت گرفته و به خیانت 

و عیاشی بپردازند.

خبرخبر

رحیم صفوی: 

ملت ایران توطئه آمریکا را بی پاسخ نمی گذارد
آیت اهلل موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:

در انتخابات فریب شعارهای قشنگ را نخورید

تالش مقامات آمریکا و سعودی ها برای مقصر 
جلوه دادن ایران در ماجرای آرامکو  ادامه دارد

 گرم شدن 
بازار اتهام

سياست 2

پس از وقوع حمله پهپادی گســترده انصارهلل یمن به تاسیســات 
نفتی آرامکو واقع در شرقی ترین نقطه عربستان، مقامات آمریکایی و 
سعودی طی روزهای گذشته با ادعای اینکه حوثی ها نمی توانسته اند 
بدون کمک جمهوری اســالمی چنین عملیاتی را انجام دهند، کمر 
همت بسته اند که ایران را مقصر و عامل اصلی این حمالت جلوه دهند 
و در این راستا تالش های خستگی ناپذیری نیز به عمل آورده اند که در 
بیان آخرین مورد از این دست می توان به تالش ایاالت متحده آمریکا 
در نشست اخیر شورای امنیت برای صدور بیانیه علیه ایران اشاره کرد 

که البته با مخالفت سایر اعضا ناکام ماند.
به گزارش ایلنا، در نشست عادی شورای امنیت که به ریاست روسیه 
برگزار شد، گزارش دبیرکل درخصوص عملیات یمنی ها علیه تاسیسات 
نفتی آرامکو در عربستان قرائت شد. در این نشست که به موضوع بررسی 
تحوالت یمن اختصاص یافت، نماینده آمریکا در  شورای امنیت، سعی 
کرد تا جمهوری اسالمی ایران را به عنوان مقصر این حمله قلمداد کرده 
و دیگر اعضای شورای امنیت را وادار به همراهی در خصوص این ادعا 
کند. با این حال ادعای مخدوش مقامات آمریکایی، از ســوی نماینده 

روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به چالش کشیده شد.
در این نشست که با بی اعتنایی ســایر اعضای شورا نسبت به طرح 
اتهامات آمریکا علیه ایران همراه بود کشورهای عضو نسبت به افزایش 
تنش ها در بحران یمن ابراز نگرانی کردند. نماینده آمریکا در شــورای 
امنیت پس از ناکامی در جلب حمایت اعضای دیگر در خصوص مقصر 

جلوه دادن ایران...


