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 حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى رئيس جمهور، يك قانون مصوب مجلس را براى اجرا به وزارت كشور ابالغ كرد. براين اساس، در اجراى اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، رئيس جمهور « اصالحيه ماده 4 قانون اصالح سياست

اليحه قانونى حفظ و گسترش فضاى سبز در شهرها مصوب 1359 شوراى انقالب » را براى اجرا به وزارت كشور ابالغ كرد.

سرلشکر سالمی:
دربرابرهیچتهدیدیاحساسضعفنمیکنیم

   فرمانده كل  سپاه پاسداران گفت: ما در هيچ جنگ و 
در برابر هيچ تهديدى احساس ضعف نمى كنيم و آمادگى داريم 
تا با همكارى دولت و ســازمان پدافند غيرعامل در چارچوب 
طرح هاى جامع دفاعى حداكثر حفاظت و صيانت از مردم در 

شرايط خاص را داشته باشيم.
سرلشكر حسين سالمى در ديدار با سردار غالمرضا جاللى 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با بيان اينكه موضوع حفاظت، صيانت و كمك به مردم 
در شرايط مختلف در برابر حوادث و تهديدات از موضوعات مورد توجه سپاه پاسداران است، 
گفت: پايدارى و تداوم كاركردهاى ضرورى و اساسى به ويژه در حوزه خدمات به مردم يك 

مسئله حياتى براى كشور است.
وى با بيان اينكه سپاه آمادگى دارد تا با بهره گيرى از ظرفيت هاى «بسيج» در عرصه هاى 
مختلف پدافند غيرعامل حداكثر مشاركت و مساعدت را داشته باشد، تصريح كرد: ما در هيچ 
جنگ و در برابر هيچ تهديدى احساس ضعف نمى كنيم و آمادگى داريم تا با همكارى دولت و 
سازمان پدافند غيرعامل كشور در چارچوب طرح هاى جامع دفاعى حداكثر حفاظت و صيانت 

از مردم در شرايط خاص را داشته باشيم.
سالمى با تاكيد بر اينكه توليد ادبيات پدافند غيرعامل با تالش موثر سازمان پدافند غيرعامل 
كشور شكل گرفته و در دستگاه هاى اجرايى و بين مديران در حال نهادينه شدن است، گفت: 

بايد پدافند غيرعامل را به يك فرهنگ عمومى دفاعى تبديل كنيم.

توجیهسیاستهایضدایرانیآمریکااز
زبانپمپئو

   وزير امــور خارجه آمريكا بــر مداخله در امور 
كشورها از جمله در منطقه خاورميانه صحه گذاشت.

مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا در كنفرانسى در 
دانشگاه كانزاس بر مداخله دولت اين كشور در امور داخلى 
ديگر كشورها صحه گذاشت و در اظهاراتى مداخله جويانه 
گفت: حقوق سلب ناشدنى، كانون هويت ما به عنوان ملت 
آمريكا است. ما از نقض اين حقوق در هر زمان و هر جايى كه با آن مواجه شويم، بيزاريم؛ 
به همين خاطر است كه من هميشه از طرف مردم ايران، ونزوئال، چين و ديگر ملت هايى 
كه مزاياى ما را ندارند، صحبت مى كنم. آن ها درست به اندازه ما استحقاق بهرمند شدن 

از آزادى هاى خدادادى را دارند.
پمپئو در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا آمريكا قادر است با توجه به تنش هاى ميان 
رژيم صهيونيستى و ايران، متحدانش در منطقه را از آن چه  خصومت ايران عنوان شد 
حفظ كند، گفت: وقتى دولت ترامپ روى كار آمد، ما از پازل بزرگ تر خاورميانه شروع 
كرديم و به دولت قبلى و همچنين سياست هايى كه تا حد زيادى تغييرشان داديم، دو 
انتقاد داشتيم. اول از همه اين كه ما براى حل كردن معماى ميان فلسطين و اسرائيل 
تالش زيادى كرده ايم. اين يك مشكل سخت است كه اين دو ملت بايد سرانجام خودشان 
آن را حل كنند، اما ما تا حد زيادى روى آن كار كرده ايم. ما به مدت دو سال و نيم است 
كه در اين باره در منطقه رايزنى كرده ايم و فكر كنم، در هفته هاى آتى،ديدگاهمان را 
اعالم خواهيم كرد و اميدوارم بقيه جهان و به ويژه كشورهاى منطقه آن را به عنوان بنيانى 

ببينند كه بتوان با تكيه بر آن پيش رفت.
پمپئو در ادامه با طرح ادعاهايى عليه ايران مدعى شد: دومين مورد، اصولى بود و آن 
شناسايى حكومت  انقالبى ايران به عنوان مشكل اصلى خاورميانه بود كه موجب ايجاد 
بى ثباتى مى شود. اگر به مشكالت نگاه كنيد، مى بينيد كه اگر عراق در پابرجا بودن با 
استقالل يك پارچه اش با مشكل مواجه است، مسئله جمهورى اسالمى ايران است. اگر 
به امنيت اسرائيل در مرز شمالى آن نگاه كنيم، [مشكل] حزب اهللا است كه تحت حمايت 
ايران است.  اگر به سوريه نگاه كنيد، مى بينيد كه سپاه پاسداران باعث شد حكومت اسد 
بتواند موفق به آواره شدن شش ميليون نفر از سوريه شود. امروزه، حوثى ها در كشورى 

به نام يمن، موشك هايى به سمت عربستان سعودى مى فرستند.
وى پس از تمجيد از مردم ايران و اشاره به پيشينه تاريخى غنى آن ها گفت كه ماموريت 
ما دو بخشى است. اول اين است كه ائتالفى با كشورهاى خليج فارس، اسرائيل، شركاى 
اروپايى و كشورهايى از آسيا تشكيل دهيم تا بتوانيم تنش ها را كاهش دهيم و سامانه هاى 
دفاعى تنش زدا ايجاد كنيم. كارى كه ما در تنگه هرمز انجام مى دهيم اين اســت كه 
شرايطى با خطر كمتر درگيرى ايجاد كنيم. ماموريت دوم نيز اين بوده است كه از ثروت 
و منابع مورد نياز حكومت ايران براى آن چه  اعمال كارزارهاى ترور آن در سراسر جهان 

مى خواند، جلوگيرى كنيم.

 سخنگوى ســازمان انرژى اتمى گفت: تصميمات، علمى است و اين 
مسيرى كه ما مى رويم مسيرى 100 درصد صحيح است.

آقاى كمالوندى افزود: درباره ظرفيت غنى سازى و سطح آن بايد بگويم ما در 
زمينه سطح غنى سازى اقداماتى صورت داده و آن را به 67/3 درصد رسانده ايم، 
اما درباره ظرفيت، اقدامى صورت نداده ايم يعنى همان تعداد ماشــين ها را فعال 
دست نزده ايم براى اينكه احساس مى كنيم فعال نيازى به اين كار نيست، زيرا نياز 

فنى را هم بايد در نظر بگيريم.
وى گفت: اگر قرار باشد ماشين هاى جديدمان را به كار بگيريم بهتر اين است 
كه اين ماشين ها كار تحقيق و توسعه آن ها به پايان برسد به عنوان مثال به جاى 
اينكه هزار ماشين جديد IR1 استفاده كنيم خود همين دو زنجيره شايد بيشتر از 

دستگاه هاى جديد مى تواند توليد كند.
سخنگوى سازمان انرژى اتمى افزود: ما در حوزه فنى به انتهاى كار رسيده ايم 
و به اين دليل كه مسائل فنى را بر اساس نيازمان برنامه ريزى كرده بوديم در حال 

افزايش دادن ذخايرمان نيز هستيم.

 بر اساس نیازمان در حال افزایش دادن ذخایرمان هستیم 
وى گفت: فرض كنيد كه در حال حاضر ذخاير ما 5 تن است اين مشكل ما 
را حل نمى كند، چون ما بايد حتما دانشمان را در زمينه سوخت نيروگاهى كه 
در حال افزايش است باال ببريم، كمااينكه در ابتداى برجام يك عدد بود و حاال 
به عدد باالترى رسيده است و ده سال جلوتر آمده ايم. كمالوندى افزود: حتى 
اگر ده تِن اول برجام را هم داشته باشيم، وقتى نتوانيم آن را به سوخت تبديل 
كنيم خيلى مفهومى ندارد. ما به دنبال بمب نيستيم كه بگوييم حاال اگر براى 
سوخت نمى شود براى چيز ديگرى به درد مى خورد، پس اگر دنبال سوخت 
هستيم دو مشكل را بايد حل كنيم، يكى مشكل مسائل فنى سوخت است كه 
به شكر خدا خوب پيش مى رود، يعنى غير سوخت راكتور تحقيقاتى و سوخت 
راكتور نيروگاه هاى قدرت، ان شااهللا جايگاه خوبى را خواهيم داشت و ديگرى 
مواد اوليه است كه ما بايد دسترسى به مواد اوليه به اندازه كافى داشته باشيم 
كه به طور مثال ما امروز 1000 تن ذخاير داريم، سالى 200 تن براى نيروگاه 
بوشهر يعنى اگر بخواهيم خودمان توليد كنيم و از روسيه نگيريم سالى 200 

تن بايد براى نيروگاه بوشهر مصرف كنيم. سخنگوى سازمان انرژى اتمى گفت: 
اينها تصميمات علمى است و اين مسيرى كه ما مى رويم مسيرى صددرصد 

صحيح است.

سوخت عمده ما سوخت نیروگاه بوشهر است
سخنگوى ســازمان انرژى اتمى گفت: سياست كشــور درباره ميزان مصرف 
سوخت مشخص شده و سوخت عمده ما مربوط به سوخت نيروگاه بوشهر است.

آقاى  كمالوندى در پاســخ به ســؤال خبرنگارى درباره IR8 افزود: در طول 
مذاكرات البته قبل از برجام آن ها اصرار داشتند كه بايد سقف IR8 مشخص شود و 
جمهورى اسالمى ايران اصرار داشت كه اين سانتريفيوژ مهمى است و ما بايد آن را 
به آژانس اعالم كنيم كه ما همين كار را هم انجام داديم اآلن در وضعيت خوبى قرار 

دارد و اين فعاليت ها كامل در چارچوب برنامه ها صورت گرفته است.
وى درباره ميزان مصرف سوخت گفت: سياست كشور در اين باره كامالً مشخص 
است و سوخت عمده ما از سوخت نيروگاه بوشــهر تأمين مى شود درخصوص 

سوخت مصرف شده ما بر اســاس آنچه در برجام بوده عمل كرديم و بازفرآورى 
نداشتيم. البته اين امكان وجود دارد كه نيات تغيير پيدا كند، البته مذاكرات با 
روسيه هم پابرجاست. كمالوندى در ادامه افزود: بازفرآورى با تعهدات متفاوت 

است و تا اآلن قصد بازفرآورى نداشته ايم.

  بدون برجام در دستیابی به یک میلیون سو جلو می افتیم 
كمالوندى در پاسخ به ســوالى ديگر افزود: اين اقدامات توسط سازمان انرژى 
اتمى انجام مى شود، اما تصميم توسط شوراى عالى امنيت ملى و رئيس جمهور 
كه در راس آن قرار دارد گرفته مى شــود. هيچ نقض تعهدى هم نيســت بلكه 
اصالحى است براى ايجاد تعادل بين عدم تعهد كه بين حقوق و تعهدات بوده و 

آن ها پايبند نبوده اند.
وى گفت: نمى شود جمهورى اســالمى تعهدات خود را انجام دهد، اما طرف 
مقابل پايبند نباشــد، اين غيرمنصفانه اســت و جمهورى اسالمى بايد چنين 

تصميمى را مى گرفت.

روحانی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابالغ کرد

خبرنامه

تسهیلحرکتبه
سمتیکمیلیونسو
غنیسازی

بهتالشبرایحفظتوافقهستهایادامه
خواهیمداد

 رئيس كميته روابط خارجى مجلس دوماى روسيه، گفت گام سوم كاهش 
تعهدات برجامى ايران پاسخى به تحريم هاى جديد آمريكا بوده است.

لئونيد اسلوتسكى، رئيس كميته روابط خارجى مجلس دوماى روسيه درباره اظهارات 
حسن روحانى، رئيس جمهور ايران راجع به گام سوم كاهش تعهدات برجامى ايران گفت 
كه اين «پاسخى به تحريم هاى ضدايرانى جديد آمريكا و ناتوانى اروپا در ايجاد مكانيسم 
مالى براى دور زدن اين تحريم ها و جبران خسارت هاى به بار آمده ناشى از سياست 

واشنگتن در به صفر رساندن صادرات نفت ايران بوده است».
اسلوتسكى گفت: آمريكا به دنبال يك هدف مشخص است و آن مجبور كردن ايران 
به ترك كامل توافق هسته اى است؛ بنابراين اروپايى ها را به سمت بازگرداندن اقدامات 

محدود كننده ضدايرانى و تحت كنترل آمريكا سوق مى دهد.
وى همچنين گفت: كاخ ســفيد اميدوار اســت كه بتواند از طريق اعمال دوباره 
تحريم هاى آمريكا و اتحاديه اروپا، تقويت انزواى سياسى ايران و به طور كلى، برانگيختن 

تنش ها در خليج فارس، موجب تغيير حكومت در ايران بشود.
اين عضو دوماى روسيه با اين اطمينان كه اظهارات مسئوالن واشنگتن مبنى بر تمايل 
براى مذاكره مستقيم [با تهران] نبايد جدى گرفته شود، تشريح كرد: ايران برخالف كره 
شمالى، نه تسليحات هسته اى دارد و نه موشك هايى كه قابليت رسيدن به قلمرو آمريكا 
را داشته  باشند. بنابراين، تنها مذاكره مستقيمى با تهران كه مورد حمايت واشنگتن قرار 

خواهد گرفت، تسليم بى قيد و شرط[تحت سناريوى آمريكا] است.
وى در ادامه با گفتن اين كه ايران تاكنون سياست محتاطانه اى را داشته است، اظهار 
كرد: دقيقا يك سال پس از خروج يك جانبه آمريكا از برجام گذشته بود كه جمهورى 
اسالمى اعالم كرد تعهداتش را كاهش مى دهد. هر كدام از اين موارد كاهش[تعهدات]، 

پاسخى به يك تحريم جديد آمريكا است.

مراقبعطرهایفرانسویباشیمکهقرار
استبویتعفنآمریکارابپوشانند

 رئيس ســازمان پدافند غير عامل بــا تاكيد بر اينكه نبايد اســير 
توطئه هايى شويم كه ســعى دارند ايران را از مسير خروج تدريجى از برجام 
منحرف سازند، گفت: بايد مراقب عطرهاى فرانسوى باشيم كه قرار است بوى 

تعفن جنايات آمريكا را كتمان كند.
سردار غالمرضا جاللى با اشاره به رد رشوه ميليونى آمريكايى ها از سوى ناخداى 
كشتى آدريان دريا گفت: آمريكايى كه براى برخى غرب زده ها اوج اخالق و تمدن 
بشرى اســت از هيچ اقدام غيراخالقى براى تضييع حقوق ملت آزاده ايران دريغ 

نمى كند.
وى افزود: چه طور وقتى ناخداى هندى تبار بين عزت و پول، عزت را انتخاب مى 
كند برخى در ايران نسخه مصالحه و تسليم در برابر آمريكا براى ملتى مى پيچند كه 

هزاران شهيد براى استقاللش هديه كرده است.
جاللى با تاكيد بر اينكه دوران قلدرى آمريكا و دزدى دريايى به سر آمده است؛ 
خاطرنشان كرد: زور آمريكا آنقدرها هم كه در گوش ما خوانده اند پرزور نيست كه 

اگر بود امروز آدريان دريا بيخ گوش فلسطين اشغالى پرسه نمى زد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به اينكه مقاومت همراه با ديپلماسى 
عزت مندانه در برابر دشمن راهبرد اصلى كشور است؛ گفت: توجه به مكر مكرون، 
بى توجهى به اينستكس قالبى، حذف تحريم ها يا بخش مهم آن بعنوان پيش شرط 
مذاكره و پاسخ به اقدامات آمريكا از نكات مهمى است كه بايد در دستور كار باشد.

جاللى با تاكيد بر اينكه آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند و نبايد اسير توطئه هايى 
شويم كه سعى دارند ايران را از مســير خروج تدريجى از برجام منحرف سازند، 
افزود: بايد مراقب عطرهاى فرانسوى باشيم كه قرار است بوى تعفن جنايات آمريكا 

را كتمان كند.

اروپابهتعهداتشعملکندبهتعهدات
برجامیبازمیگردیم

  نايب رييس كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى با تاكيد بر اين كه راه مذاكره بسته نيست، گفت: ما در شرايطى گام سوم 
را برداشتيم كه اگر اروپايى ها اقدام عملى براى انجام تعهداتشان داشته باشند، ما 

هم آمادگى بازگشت به كاهش تعهدات را داريم.
محمدجواد جمالى اظهار كرد: ما براى كاهش تعهدات برجامى عدله محكمى 
داريم به اندازه كافى صبر و خويشتندارى كرديم، اما تحركى از سوى اروپا نديديم. 
اروپايى ها وضعيت ما را درك مى كنند، اما آنقدر ضعيف هستند كه توانايى ايفاى 

نقش ندارند.
وى ادامه داد: اروپايى ها فكر مى كردند كه ما بلف سياسى مى زنيم اما با برداشتن 
سه گام عزم جدى ما را ديدند البته كه ما همچنان مى گوييم كه راه براى مذاكره 
بسته نيست؛ يعنى به همان نسبت كه اروپايى ها تعهدات شان را انجام دهند ما هم 

به تعهدات خود برمى گرديم.
نايب رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اين كه مذاكرات اخير دســتگاه ديپلماسى نيز در راستاى شفافيت مواضع 
ما است، گفت: ما براى جلوگيرى از هرگونه شائبه اى با كشورهاى همسو مذاكره 
كرده ايم به خصوص بعد از بروز مسائل امنيتى توسط آمريكا و رژيم صهيونيستى 
در خليج فــارس، درياى عمان و تنگــه هرمز كه انجام تحــركات ديپلماتيك را 

ضرورى تر مى كرد.
جمالى همچنين خاطر نشان كرد: كشورهايى همچون چين و روسيه به عنوان 
اعضاى دائم شــوراى امنيت بايد در جريان مواضع ما قــرار گيرند تا اگر خدايى 
ناكرده اروپا و آمريكا بخواهند براى ما در شــوراى امنيت موانعى درســت كنند 

هماهنگى هاى الزم به عمل آمده باشد.

میز خبر

   فرمانده كل ارتش جمهورى اســالمى ايران با بيان اينكه امروز آمريكا به واسطه 
شكست هاى پياپى در منطقه، دچار سرخوردگى و ســرگردانى راهبردى است، گفت: امروز 
نيروهاى مسلح عالوه بر تجهيزات و تســليحات مدرن و كارآمد، از جوانان مومن و با روحيه 
برخوردار هستند و به پشتوانه همين هاست كه به بيگانگان هشدار مى دهيم كه در صورت ناامنى 

و تنش در منطقه، خودشان در ناامن ترين وضعيت قرار خواهند گرفت.
امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوى  در مراسم هيأت رزمندگان اسالم در گلزار شهداى 
على بن جعفر قم با اشــاره به اينكه پيام عاشورا چراغ راه انســان هاى حق طلب است، عنوان 
كرد: هرچه از حوادث مى گذرد تاثير آن كمتر شده، تا جايى كه فراموش مى شود، لكن عاشورا 
نه تنها با گذشت زمان كمرنگ نشده، سال به سال و روز به روز نقش تعيين كننده آن در حيات 

بشريت برجسته تر مى شود. 
وى با بيان اينكه پيام عاشورا مربوط به يك دوره زمانى خاص نبوده و نيست، بلكه تمام نسل ها 
را مخاطب قرار داده است، ادامه داد: در بيانيه گام دوم انقالب چگونگى پاسخ به «هل من ناصر 
ينصرنى» دوران حاضر براى شما مشخص شده است؛ رهبر معظم انقالب با ابداع مفهوم راهبردى 
نظام انقالبى، بر تفكيك ناپذيرى نظام اسالمى از جوشش، پويايى و انقالبى گرى تأكيد داشته اند 

و درواقع نداى هل من ناصر خود را متوجه جوانان اين مرز و بوم كرده اند.
فرمانده كل ارتش جمهورى اسالمى ايران افزود: 36ميليون جوان، ايران را در زمره جوان ترين 
كشورها قرار داده است كه اين خود ظرفيت هاى بسيار بااليى براى آينده كشور و نظام ايجاد 
كرده است و به همين دليل بار اصلى حركت انقالب و پيشرفت كشور در بيانيه گام دوم بر دوش 

جوانان نهاده شده است.
موسوى عنوان كرد: من 6 درخواست و انتظار و 6 طلب يارى مقام معظم رهبرى را در بيانيه 
گام دوم جمع آورى كرده ام؛ انتظار اول شناخت دقيق انقالب اسالمى است؛ براى برداشتن گام 
هاى استوار و حساب شده در آينده بايد گذشته را دقيق شناخت و از تجربه ها و عبرت ها درس 
گرفت در غير اين صورت دروغ ها جاى حقيقت خواهند نشست و در آِينده، انقالب دچار تحريف 
خواهد شد. در صورت شناخت صحيح و دقيق اهداف انقالب است كه مى توان علل دشمنى 

هاى دشمنان را متوجه شد. 
وى افزود: انتظار دوم، شــناخت ظرفيت هاى كشور و نظام است؛ ايران از نظر ظرفيت هاى 
طبيعى و انسانى در جهان كم نظير است و بر اساس آمار موجود از نظر ظرفيت هايى كه بهره 

بردارى نشده اند، رتبه اول را داريم؛ شناخت و تمركز بر داشته ها مى تواند توسعه 
و پيشرفت كشور را در تمام ابعاد تضمين كند. 

موسوى ادامه داد: سومين درخواست و طلب يارى مقام معظم رهبرى، تقويت 
انگيزه و همت است؛ آرمان اصلى انقالب اسالمى، ايجاد تمدن نوين اسالمى 
و آمادگى براى طلوع خورشيد امام زمان عجل اهللا تعالى فرجه الشريف است. 

فرمانده كل ارتش جمهورى اســالمى ايران درخواست چهارم، را اعتماد و 
اطمينان به شعار «ما مى توانيم» دانست و گفت: روحيه خودباورى و اعتماد به 
نفس كه در شعار ما مى توانيم متجلى شده است، بزرگترين دستاورد فكرى و 

فرهنگى انقالب اسالمى است و پنجمين درخواست، پذيرش مسئوليت هاست؛ مديران جوان، 
انديشمندان جوان در تمام ميدان هاى سياسى، فرهنگى و بين المللى و همچنين در عرصه 
هاى دين و اخالق و معنويت وعدالت بايد شانه هاى خود را براى پذيرش مسئوليت هاى سنگين 

دراين نظام آماده كنند. 
وى گفت: ششمين خواسته، حفظ و ارتقاى روحيه اميد است، يكى از موضوعات مهم فعلى 
در مسير حركت انقالب اسالمى هجمه گسترده فرهنگى دشمنان به دين است و در اين عرصه 
راهبرد اصلى دشمن، نااميد ساختن مردم ايران به ويژه جوانان است، مقام معظم رهبرى ريشه 

اى ترين و نخستين شعار را پرورش اميد و راندن ترس و نااميدى مى داند. 
وى افزود: امروز بيش از 70 درصد كادر ارتش را جوانان تشــكيل مى دهند؛ من شاهد شور 
و اشتياق جوانى و انگيزه و اميد جوانى و رقابت و ايثار در راه كشور و انقالب هستم، 56 شبكه 
و ســايت و كانال فقط متمركز در نااميد كردن ارتش هستند، دشمنان ما از راه فضاى مجازى 
و جنگ رسانه براى تك تك افراد در جاهاى مختلف برنامه دارند؛ اما به بركت بصيرت جوانان 

نتوانستند كارى از پيش ببرند. 
موسوى اضافه كرد: پيام ديگر عاشورا، هيهات من الذله است؛ دور باد از رهروان راه عاشوراى 
حسينى كه ذلت تسليم را بپذيرند، امروز يزيد زمان ما را به ذلت تسليم دعوت مى كند، اما پاسخ 
مردم ايران به امثال ترامپ اين است كه هيهات من الذله. پژواك كالم حضرت سيدالشهدا عليه 
السالم امروز اساس و چارچوب، فكرى مقام معظم رهبرى را تشكيل مى دهد كه بشريت را به 

راه حق و حق پويان را به استقامت در اين راه راهنمايى كرده اند. 
وى با بيان اينكه كليد دستيابى به سعادت دنيا و آخرت، مقاومت است، عنوان كرد: با تكيه بر 

ادله منطقى، در دوران كنونى با تمام عوامل موثر بر آن، تنها راه رسيدن به دنياى مطلوب، مقاومت 
در برابر نظام سلطه است؛ اينكه كسى تصور كند مشكالت اقتصادى كشور صرفاً ناشى از تحريم 
هاست و علت تحريم ها هم مقاومت ضداستكبارى در برابر دشمنان است و راه حل آن هم زانو 

زدن در مقابل دشمن است، گناه نابخشودنى است. 
فرمانده كل ارتش جمهورى اســالمى ايران اضافه كرد: نظام سلطه به سركردگى آمريكاى 
جنايت كار به جز تباهى براى ملت ها چه آورده اســت؟! آنها بردگى تام و تمام ملت ها را مى 
خواهند. آمريكا در برابر تسليم، زياده خواه و سيرى ناپذير است و در مقابل مقاومت، عقب نشينى 
مى كند؛ مقاومت فعال جمهورى اسالمى ايران موجب شكست راهبرد فشار حداكثرى آمريكا 

در مقابل ملت ايران شده است. 
موســوى افزود: امروز آمريكا به واسطه شكست هاى پياپى در منطقه، دچار سرخوردگى 
و سرگردانى راهبردى است، امروز نيروهاى مســلح عالوه بر تجهيزات و تسليحات مدرن و 
كارآمد، از جوانان مومن و با روحيه برخوردار هستند و به پشتوانه همين هاست كه به بيگانان 
هشدار مى دهيم كه در صورت ناامنى و تنش در منطقه، خودشان در ناامن ترين وضعيت قرار 
خواهند گرفت. آمادگى روحى و روانى آحاد رزمندگان، عامل اصلى و مهم در ايجاد بازدارندگى 
در مقابل تهديدات دشمنان است و اين بازدارندگى بيش از هرچيز ديگرى مديون تدابير مقام 
معظم رهبرى است. ملت ايران مطمئن باشيد بر اساس وعده خداوند، جبهه مقاومت، سردمدار 
نظام سلطه آمريكاى جنايتكار را از اريكه تفرعونش به زير خواهد كشيد. جوانان عزيز مطمئن 
باشيد شما به چشم خود اضمحالل محتوم رژيم منحوس صهيونيستى را خواهيد ديد و آن 

روز، دير نيست.

فرمانده کل ارتش:

تنشدرمنطقه،بیگانگانرادرناامنترین
وضعیتقرارمیدهد

   آيت اهللا رئيسى با بيان اينكه در حوزه زندگى فردى، 
اجتماعى، سياسى، اقتصادى و كسب و كار، منكر ها نبايد وجود 
داشته باشد، گفت: شــاخص براى زنده و مرده بودن در يك 
جامعه آمر به معروف و ناهى از منكر بودن و احساس مسئوليت 
كردن در اين زمينه است.آيت اهللا رئيسى در گردهمايى فعاالن 
حوزه امر به معروف و نهى از منكر ضمن عرض تسليت و تعزيت 
به مناسبت ايام سوگوارى اباعبداهللا الحسين(ع) گفت: نام گذارى 
هفته اول ماه محرم الحرام به بركت قيام ابى عبداهللا الحسين(ع) 
و فلسفه قيام حسينى به عنوان هفته امر به معروف و نهى ازمنكر 

بسيار نام گذارى بجا و مناسبى است.

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: فضاى عاشورايى جامعه ما اقتضاء 
مى كند كه با فلسفه قيام حسينى آشنا و آشناتر شويم، بدانيم 
كه پرچم دار امر به معروف و نهى از منكر، حسين بن على بن 
ابى طالب و ياران باوفاى ايشان بودند و امروز در كسوت آمر به 
معروف و ناهى از منكر قرار گرفتن تاسى به حسين بن على(ع) 
است. وى افزود: موعظه، بسيار امر مباركى است و موعظه شدن 
بسيار اهميت دارد و سخن در اينجا از امر است. امر واژه اى است 
كه تعريف مخصوص به خودش را در واژگان قرآنى دارد و نهى 
نيز در جايگاه ناهى قرار گرفتن و نهى كردن از منكر، بدى ها، 

زشتى ها و پلشتى ها است كه در آن استعاليى وجود دارد.

آيت اهللا رئيســى تصريح كرد: فقها در باب امر به معروف 
و نهى از منكر بحث كردند و اين امــر را مجاهده اى در راه 
خدا محسوب كردند، برخى فقها در ذيل بحث جهاد، امر به 
معروف و نهى از منكر را مطرح كردند لذا امر به معروف و نهى 
از منكر جلوه اى از جلوه هاى جهاد فى سبيل اهللا، مجاهدت، 

در راه خدا و وظيفه جهادى انجام دادن است.
آيت اهللا رئيسى تصريح كرد: در امر به معروف و نهى از منكر 
آمر و ناهى خدا و رسول خداست؛ لذا از لسان آمر به معروف 
سخن خدا بايد شنيده شود. امر و نهى، امر و نهى خداست 
كه از لسان آمر و ناهى شنيده مى شود. در روايات داريم كه 

اين جايگاه جانشينى خدا و پيامبر است.
وى افزود: خالفت مانند واليت مراتبى دارد. امر به معروف 
و نهى از منكر مرتبه اى از خليفه اللهى براى آمر و ناهى است. 
در حقيقت اين امر و نهى و آمر و ناهى بودن جلوه اى از كار 
قاضى است و، چون قضاوت شأن خدا و رسول واميرالمومنين 
است، كسى كه در جايگاه قضاوت قرار مى گيرد غير از آنچه 
خدا حكم كرده حق ندارد حكم ديگرى كند و فقط بايد حكم 
اهللا را بگويد. در هر دانشــگاهى كه مدرك گرفته و در هر 
حوزه اى كه تحصيل كرده و داراى هر مدارج علمى باشد، در 

اينجا فقط بايد حكم اهللا را بگويد.
رئيس قوه قضاييه اضافه كرد: در قضاوت شناخت موضوع، 
شــناخت حكم، تناســب بين حكم و موضوع الزم است و 
دخالت نكردن هيچ حب و بغضى در قضا ضرورت دارد و درامر 
به معروف و نهى از منكر نيز همينطور است. آمر و ناهى فقط 
بايد براى خدا امر و نهى كند. اگر از در انتقامجويى و به قول 
معروف براى حال گيرى طرف باشد، نامش امر به معروف 
نيست. امر به معروف بايد براى خدا باشد و معروف و منكر 

براى آمر و ناهى شناخته شده باشد.
آيت اهللا رئيســى تصريح كرد: آنچه در قضاوت است، در امر 
و نهى كردن نيز وجود دارد. حقيقــت امر به معروف و نهى از 
منكر امر و نهى خداســت و او در جايگاهى قرار دارد كه خالق 
و رب اســت و آمر و ناهى حقيقى اوست. اوست كه در جايگاه 
عالى و اعالء قرار دارد و خاليق بندگان او هستند كه مامورند و 
وظيفه دارند. وى گفت: خداوند قدرتى به آمر و ناهى مى دهد 
كه امر كننده و نهى كننده (نه خود شخص او، بلكه امِر آمر) با 
قدرت در جايگاه برتر قرار دارد و بايد قدرتمندانه پيگيرى كرد 
تا معروف تحقق پيدا كند و زشتى رخت بربندد. با يك بار گفتن 

و اگر الزم شد دو و يا چند بار تالش شود معروف انجام و منكر 
در جامعه اسالمى نباشد. معروف به گستردگى همه خوبى ها و 
زيبايى ها در عالم و منكر به گستردگى همه زشتى ها و پلشتى ها 

در عالم است.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: عقايد حقه، اخالق كريمه، 
عمل صالح و پيدا كردن عقايد حقه و باور هاى الهى از بهترين 
معروف هاست، اخالق كريمه در رفتار و زندگى يك انسان سالك 
مسئله بسيار مهمى است. بايد براى تحقق معروف هاى ادارى، 
معروف هاى خانوادگى، معروف هاى در كســب و كار و بازار، 
معروف هاى در حوزه فردى، اجتماعى و اقتصادى تالش شود و 
منكر به گستردگى همه آنچه در نبايد ها در حوزه هاى اقتصادى، 
سياسى و اجتماعى و حوزه كسب وكار نبايد وجود داشته باشد.
آيت اهللا رئيســى در بخــش ديگــرى از اظهاراتش در اين 
گردهمايى اظهار كــرد: در حوزه زندگى فــردى، اجتماعى، 
سياسى، اقتصادى و كســب و كار، منكر ها نبايد وجود داشته 
باشد. وى با بيان اينكه جامعه بى حس در مقابل ترك معروف ها 
و انجام منكر ها در روايات ما جامعه مرده تعريف شــده است، 
گفت: فردى كه در مقابل ترك معــروف و انجام منكر حس 
نداشته باشــد و امر به معروف و نهى از منكر نكند و احساس 
مسئوليت نداشته باشد، در روايات ما مرده معرفى شده است؛ 
يعنى شــاخص براى زنده و مرده بودن در يك جامعه آمر به 
معروف و ناهى از منكر بودن و احســاس مسئوليت كردن در 

اين زمينه است.
رئيس قوه قضاييه با طرح اين پرسش كه مگر مى شود يك 
مومن ايمان به خدا داشــته باشد، اما نسبت به ترك معروف و 
نهى از منكر حس و احساس مسئوليت نداشته باشد، تصريح 
كرد: اين حس داشتن امرى است كه همواره امامان و پيشوايان 
دين و اولياى خدا بر آن تاكيد كرده اند تا جايى كه فرمودند تمام 

فرائض بند به اين فريضه است.
وى ادامه داد: بر اساس اين تاكيدات، اگر در جامعه اى حس 
مسئوليت كمرنگ شد، در آن جامعه گسترش فساد، بى اخالقى، 

بداخالقى و انواع ظلم ها را بايد شاهد باشيد.
آيت اهللا رئيسى با اشاره به سخنان امام على (ع) در واپسين 
لحظات زندگيشان، گفت: اميرالمومنين (ع) در آن لحظات امر 
به معروف و نهى از منكر و تســلط ِشرار و بدان را در جامعه در 
دو كفه قرار دادند؛ به نحوى كه اگر در جامعه اى امر به معروف 
و نهى از منكر گسترش داشت، شاهد آن هستيم كه بدان اهل 

قلم و اهل بيان، در بازار و كوچه و خيابان و در مسائل اجتماعى 
و اقتصادى و فرهنگى ميدان ندارند و اگر كفه امر به معروف و 
نهى از منكر سبك شد، شاهد تسلط شرار خواهيد بود و شرار 
در جامعه سلطه پيدا مى كنند و در هر كوى و برزنى ميدان دار 

آن ها هستند.
رئيس قوه قضاييه خاطرنشــان كرد: گله هم نكنيد كه چرا 
اين ها ميدان دار هســتند؛ بلكه به خودمان نگاه كنيم كه آيا 
وظيفه خود را انجام داده ايم يا كوتاهى و غفلت از انجام وظيفه 
كرده ايم. وى بيان داشت: جامعه اى كه در آن احساس مسئوليت 
و انجام وظيفه الهى نباشد، خطر پذيرى نكند و مسئوليت پذيرى 
در امور اجتماعى نسبت به همسايگان، اقوام، خويشان، بستگان 
و شهر و ديار خودش نداشته باشد، دچار مشكل مى شود. در يك 
اداره رشوه مى گيرند، او هم مى شنود و مى بيند، اگر احساس 

مسئوليت نكند، كم كارى كرده است.
آيت اهللا رئيسى در ادامه اظهار كرد: حجت خدا علمدار امر به 
معروف و نهى از منكر در جامعه است كه جان ارزشمند خود و 
ياران خود را براى اين وظيفه الهى و امر خدا داده و اين حس را 

در جامعه ايجاد كرده است.
وى بيان كرد: آيا حاضر نيســتيد براى دين، «به تو چه» را 
تحمل كنيد؛ درحاليكه حجت خدا جان شيرين و بهترين هاى 

خود را در راه دين داده است.
رئيس قوه قضاييه افزود: كسى حق ندارد حّب و بغض شخصى 
خود را در اين وظيفــه دخالت بدهد و آمر به معروف و ناهى از 
منكر مجاهد فى سبيل اهللا است كه اگر كارش براى خدا باشد، 
آثار و بركات الهى خــود را دارد و پرچم امر به معروف ونهى از 
منكر را امام (ره) در اين كشــور بلند كردند و بركات الهى كه 
اين پرچم همواره داشته اســت و بركاتى كه امروز براى ملت 
ما و ملت هاى جهــان دارد، از امر به معروف و نهى از منكر و از 

ايستادگى و مقاومت در برابر زشتى ها و پلشتى هاست.
آيت اهللا رئيســى اضافه كرد: دشــمن دنبال اين است كه 
منكرات، مفاسد و مفاسد اخالقى و فكرى را در جامعه گسترش 

بدهد و هرج و مرج و فساد و بى قانونى ايجاد كند.
وى با تأكيد بر اينكه امروز قانونمدارى از مهمترين معروف ها 
در جامعه ماســت، گفت: ديروز انكر منكرات نظام طاغوتى و 
ستمشاهى بود و امروز اعرف معروف ها حفظ نظام جمهورى 

اسالمى است و بايد همه براى حفظ نظام تالش كنيم.
رئيس قوه قضاييه افزود: دشمن به دنبال تضعيف اين نظام 

با گسترش فســاد و نااميدى اســت؛ اما امروز ايجاد اميد در 
جامعه و در آحاد مردم از مهمترين معروف هاســت. مردم با 
اميد زندگى مى كنند و دشمن دنبال ايجاد يأس و نااميدى و 

گسترش آن است.
آيت اهللا رئيسى ادامه داد: كسانى كه در جايگاه دينمدارى و 
واليتمدارى به امام حسين (ع) تأسى مى كنند، با همه وجود 
بايد اميد را در جامعه در سخن وعمل گسترش بدهند و با همه 
وجود نسبت به همه ارزش هاى الهى پايبند باشند. وى گفت: 
دشمن دنبال حساسيت سنجى و حساسيت زدايى است و اينكه 
آيا در مقابل منكر يا ترك معروف جامعه حساس است يا نه و اگر 

ببيند حساسيت كم است، يك قدم جلو مى گذارد.
رئيس قوه قضاييه اظهار كرد: دشمن در جامعه حساسيت 
سنجى مى كند كه آيا جامعه حس مقابله با بدى ها را دارد يا آنكه 
اين حس از آن زدوده شده است. اگر ببيند در جامعه آن حس 
وجود دارد، عقب نشينى مى كند و اگر ببيند در جامعه نسبت 
به انجام وظايف قانونى، شرعى والهى سستى ديده مى شود، يك 
قدم جلو مى آيد و اين بسيار مهم است و حركت مبارك ستاد 
امر به معروف و نهى از منكر در جامعه از بركات الهى است كه 

خداوند بنيانگذاران آن را مشمول رحمت خود كند.
آيت اهللا رئيسى ادامه داد: آيت اهللا صديقى كه امروز مسئوليت 
ايــن موضوع را بر عهــده دارد، خود عامل بــه فضائل و آنچه 
مى گويد، هست واين باعث شده كه اينگونه حركت ارزشمند 
در ستاد احيا امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد. اما اينكه 
اين ستاد وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را دارد، برداشت 
نادرستى است. اين ستاد فقط وظيفه امر به معروف و نهى از 
منكر ندارد بلكه وظيفه احيا فريضه الهى را دارد و همه دستگاه ها 

در نظام اسالمى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر دارند.
وى گفت: نظام جمهورى اسالمى نظام آمر به معروف و ناهى 
از منكر است و مبتنى بر 4 اصل اساسى از جمله صاله، زكات، 
امر به معروف ونهى از منكر و توجه به ديگران و گره گشايى از 

كار ديگران براى رضاى خداست.
رئيس قوه قضاييه اظهار كرد: نظام جمهورى اسالمى ايران 
نظام امر به خوبى ها و بايد ها در جامعه و نهى از نبايد ها، زشتى ها 
و پلشــتى ها در حوزه احكام، اخالق، عمل واجراست و بحث 
حمايت از امر به معروف و نهى از منكر اينگونه است كه همه 
اليه هاى نظام بايد آمر به معروف و ناهى ازمنكر باشند و با همه 

وجود حاميان آمران به معروف و ناهيان از منكر باشند.

رئیس قوه قضاییه در گردهمایی فعاالن حوزه امر به معروف و نهی از منکر:

امروز قانونمداری و ایجاد امید در 
جامعه از مهمترین معروف ها است
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