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رهبرمعظــم انقالب صبــح دیروز 
)چهارشــنبه( در آییــن تجلیل از 
پیشکســوتان دفاع مقدس، جنگ 
تحمیلی را، نتیجه سیاست راهبردی 
امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسالمی 
و ملــت ایران خواندنــد و افزودند: بــا وجود حمایت 
همه جانبــه قدرت های جهانی از صــدام جاه طلب و 
دیوانه  قدرت، جنگ در پرتو 3عنصر »قدرت جوشان 
انقالب، رهبری بسیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر و 
برجسته ملت ایران« از یک »تهدید قطعی و بزرگ«، 
به یک »فرصت بزرگ« تبدیل شد که روایت صحیح و 
دقیق این فصل شورانگیز و هیجان آور از تاریخ ایران به 
نسل جوان و نوجوان، استمرار موفقیت های انقالب را 

تضمین خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای دفاع مقــدس را حادثه ای 
پرهیجان، پرمعنا و پرفایده برای امروز و فردای کشور 
خواندند و با عرض مراتب احترام و ارادت به پیشکسوتان 
دفاع مقدس، افزودند: پیشکسوتان زودتر از دیگران نیاز 
حیاتی آن مقطع را شناختند و برای تأمین این نیاز به 
میدان پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شتافتند، بنابراین 
تمجید و احترام به آنها وظیفه ای قطعی و همگانی است.

ایشان با اشاره به اینکه با گذشت زمان، ابعاد و حقایق 
حوادثی نظیر دفاع مقدس، بیشــتر و بهتر قابل درک 
می شود، افزودند: باید به گونه ای عمل کرد که معرفت 
و آگاهی بــه »حقایق دفاع مقــدس به عنوان برهه ای 
درخشان و تأثیرگذار«، به طور مستمر افزایش یابد و 
نســل کنونی از واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شود 
که تالش در این زمینه توقعی جدی از پیشکســوتان 

دفاع مقدس و متولیان اینگونه مسائل است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اسناد و مدارک 
منتشر شده از جنگ تحمیلی از سوی غرب، افزودند: 
این اعترافات، حقانیت حرف های ما را که زمانی ادعا و 

تصور می شد، ثابت می کند.

واکنش طبیعی ســلطه گران به پیروزی انقالب 
اسالمی

فرمانده کل قــوا، تحمیل جنگ به ایــران را واکنش 
طبیعی سلطه گران جهانی به پیروزی انقالب اسالمی 
خواندند و گفتند: انقالب ملت ایران، صرفا شکســت 
یک نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا 
و استکبار نبود، بلکه تهدید امپراتوری نظام سلطه بود و 
مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید، جنگ 
را با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند.

ایشــان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از انتقال 
پیام و حرف های نو ملت ایران به دیگر ملت ها، ازجمله 
نهراسیدن از آمریکا و ایستادگی و مقاومت درمقابل ظلم 
و تبعیض جهانی دانستند و افزودند: ظهور نظام سیاسی 
مستقل و الهام بخش، آن هم در کشوری که نقطه  امید، 
اتکا  و طمع  ورزی آمریکا به شمار می رفت برای آمریکا 
و ســلطه گران، اصال قابل تحمل نبود، بنابراین بعد از 
تحرکات ناکامی همچون کودتــا، حمله به طبس و 
تحریک قومیت ها، جنگی تمام عیــار را به ملت ایران 

تحمیل کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این حمله  سراسری 
البته در ذهن انقالبیون، پیش  بینی نمی شد، اما برای 
عناصری از نیروهای مســلح که مجرب بودند و برای 
شخصیت های برجسته و مستقل جهان غیرمنتظره 

نبود.
رهبرمعظم انقالب در همین زمینه به سخنان احمد 
سکوتره، رئیس جمهور فقید گینه در دیداری خصوصی 
با ایشان اشاره کردند و گفتند: آقای سکوتره معتقد بود 
وقوع جنگ تحمیلی ناگزیر بوده است، چون امپریالیسم 
اگر نتواند انقالبی را تضعیف یا مهار کند، حتما جنگی 

سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از سخنان کسانی که 
غیرمسئوالنه ایران را مسئول جنگ تحمیلی می دانند 
و می گویند دفاع مقدس باید بعد از آزادسازی خرمشهر 
پایان می یافت، گفتند: حادثه  پایان جنگ، یعنی حمله 
و پیشروی صدام بعد از پذیرش قطعانه ۵۹۸ از جانب 
ایران و بعد از آن، حمله  مرصاد، نشان داد اگر در مقطع 
آزادی خرمشهر، دفاع پایان می یافت، صدام حتما مجددا 
پیشروی می کرد، به خصوص اینکه بخش های زیادی از 

ایران عزیز، در آن مقطع هنوز در اشغال متجاوزان بود.

تبدیل »تهدیدی بزرگ« به »فرصتی بزرگ« 
ایشــان تجزیه  ایران و جدا کردن خوزستان، به عنوان 
بخشی مهم از کشور، به زانو درآوردن ملت، براندازی 
جمهوری اســالمی و در دست گرفتن سرنوشت ملت 
ایران را اهــداف اصلی امپراتوری کینه توز ســلطه از 
تحمیل جنگ به ایران برشــمردند و تأکید کردند که 

نباید این حقایق آشکار را فراموش کرد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، تبدیل جنگ ۸ســاله از 
تهدیدی بزرگ به فرصتی بــزرگ را دومین حقیقت 
دفاع مقدس دانستند و گفتند: »جوشش انقالب، رهبری 
تعیین کننده امام خمینی)ره( و خصوصیات برجسته و 
تاریخی ملت ایران«، 3عنصر و عامل مهمی بودند که 
این حقیقت شــورانگیز را رقم زدند که باید در تبیین 
آن به خوبی کار شــود، به خصوص اینکه فرصت های 
به وجود آمده از دل تهدید سهمگین جنگ، هنوز برای 

اکثر مردم ناشناخته است.
فرمانده کل قوا، دادن درس عبرت به ملت های دیگر 
را ازجمله اهداف زیاده خواهان جهانی از به راه انداختن 

جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند: آنها می خواستند 
با سرکوب ملت ایران، باب گشوده شده  مقاومت را کامال 
ببندند، اما ملت، همه اهداف جبهه استکبار را خنثی 
کرد و برخالف تصور دشــمنان، خود را باال کشــید و 

فرصت های بسیار آفرید.
رهبرمعظم انقالب یکی از دستاوردهای دفاع مقدس را 
ایستادگی مردم، به ویژه مردم خوزستان و عرب زبان ها و 
بی توجهی آنها به وسوسه های دشمن برای تجزیه کشور 
دانستند و گفتند: دفاع مقدس همچنین زمینه ساز بروز 
باورهای دینی و برترین سجایای اخالقی ملت ایران شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به بروز گذشــت ، 
فداکاری  و دین بــاوری  در دوران دفاع مقدس، به ویژه 
گذشــت خانواده های رزمندگان و شهدا، افزودند: در 
دوران دفاع مقدس، همه  کشور به عمق دفاعی جبهه ها 
تبدیل شد و شهر و روستا، مســجد و هیئت، حوزه و 

دانشگاه، همه در خدمت دفاع و انقالب قرار گرفتند.

اتحاد و انسجام ملت؛ اقتدار نظامی کشور
ایشان اتحاد و انســجام ملت را از دیگر دستاوردهای 
دوران دفاع مقدس برشــمردند و خاطرنشان کردند: 
در ســال های ابتدایی انقالب به دلیــل اختالف های 
سیاسی در سطوح باالی کشور و اقدام های تفرقه افکنانه 
گروهک هــا، مردم دسته دســته شــده بودنــد، اما 

دفاع مقدس همه آحاد مردم را یکپارچه کرد.
رهبرمعظم انقــالب یکی دیگــر از دســتاوردهای 
دفاع مقدس را که زمینه ساز تبدیل تهدید به فرصت 
شد، مسئله اقتدار نظامی کشــور دانستند و گفتند: 
در شروع جنگ تحمیلی وضع کشور از لحاظ نظامی 
خوب نبود اما دفاع مقدس از یک طرف تبدیل به آزمون 
وفاداری ارتش به نظام مقدس جمهوری اسالمی شد 
و از طرف دیگر زمینه ساز ســربرآوردن سپاه به عنوان 
یک حقیقت درخشنده شد. فرمانده کل قوا با تأکید بر 
اینکه اقتدار نیروهای مسلح موجب محبوبیت آنها نزد 
مردم و ایجاد احساس امنیت برای کشور شد، افزودند: 
البته این نکته باید مدنظر فرماندهان محترم ارتش و 
سپاه باشد که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است که 
حرکت پیش رونده نیروهای مسلح با همان شتاب قبلی 
ادامه داشته باشد و دستخوش توقف و عقبگرد نشود، 
زیرا هرگونه توقف درمقابل حرکت روبه جلوی دشمن، 
به معنای عقبگرد اســت و برهمین اساس مسئوالن 

نظامی و کشوری، پشــتیبانی از نیروهای مسلح را از 
کارهای واجب خود بدانند.

ایشان تأکید کردند: به لطف الهی امروز کشور از لحاظ 
دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیده اســت و از لحاظ 
تهدید خارجی، نگرانی وجود ندارد و دشمنان نیز این 

موضوع را به خوبی می دانند.

به کارگیری راه کنش های ابتکاری در دفاع مقدس
رهبرمعظم انقالب در ادامه به یک نکته مهم اشــاره 
کردند و گفتنــد: برخی اوقات در مــورد دفاع مقدس 
تعابیری همچون اســتفاده از موج انسانی به کار برده 
می شــود، درحالی که محور همه حرکات و اقدام ها و 
عملیات در ۸سال جنگ، تدبیر و عقالنیت بود و روش ها 
و راه کنش  های ابتکاری در عملیات مختلف قابل تدریس 

در دانشگاه های نظامی است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای ازجمله دســتاوردهای 
دفاع مقدس را ثابت شدن یک اصل مهم برای ملت ایران 
دانستند و تأکید کردند: در دوران دفاع مقدس ثابت شد 
که صیانت کشــور و بازدارندگی درمقابل تهدیدهای 
دشمن، تنها از راه مقاومت به دست می آید و نه تسلیم. 
ایشــان افزودند: در همان اوایل جنگ افرادی معتقد 
به تسلیم بودند و غیرمســتقیم این موضوع را مطرح 
می کردند، اما امام )ره( محکم ایستادند و درنهایت برای 
ملت ایران نیز ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و صیانت 
کشور با مقاومت حاصل می شود. رهبرمعظم انقالب 
با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان کردند: این 
مقاومت هوشمندانه موجب شــد اوال یک اطمینان و 
اعتماد به نفس داخلی در فعاالن سیاســی و فرهنگی 
به وجود آید، ثانیا به دشمن آموخت در محاسبات خود، 
همواره قدرت داخلی ایران را به حساب بیاورد، چراکه ما 
با همین روحیه توانستیم در بسیاری از موارد همچون 
فشار حداکثری یا طرح خاورمیانه جدید یا تعرض به 
مرزهای هوایی و دریایی ازجمله ســاقط کردن پرنده 
متجاوز دشمن یا توقیف شناورهای خاطی آنان، دشمن 

را ناکام بگذاریم.

لزوم روایتگری درست
ایشان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایتگری درست، 
اشاره کردند و گفتند: فعالیت هایی که تاکنون در این 
زمینه انجام شده خوب است، اما همه آنها زیرساخت 

هستند و باید خروجی کارها مشاهده شوند.
رهبرمعظم انقالب تأکیــد کردند: هنگامی می توانید 
از نتیجه  کار خود در روایتگری دفاع مقدس احساس 
رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و جوان دانشگاهی 
با همان چشمی که شما به دفاع مقدس نگاه می کنید، 
به مسائل آن بنگرد و همان برداشــت را داشته باشد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اگر این مهم 
اتفاق بیفتد موفقیــت در میدان های گوناگون آینده، 
حتمی خواهد بود، افزودند: حضور جوان هایی که برای 
دفاع از حرم به میدان رفتند و برخی هم به شــهادت 
رسیدند، از تأثیرات روایت درست بود، زیرا این جوان ها 

دفاع مقدس را ندیده بودند. 

رهبرمعظم انقالب در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس:

پیشرفت با مقاومت  به دست می آید، نه تسلیم
رهبری

رئیسی با نمایش تصویر سردار شهیدسلیمانی از 
تریبون سازمان ملل

 نه ظلم می کنیم
 نه زیر بار ظلم می رویم

 رئیس دولت سیزدهم در نخستین سخنرانی حضوری خود 
در هفتادوهفتمین اجالسیه مجمع عمومی سازمان ملل با 
اشاره به اهمیت عدالت در جمهوری اسالمی گفت: اگرچه 
بســیاری از حرکت ها به بلوغ انقالب نرسیدند و بسیاری از 
انقالب ها از مســیر اصیل خود منحرف شدند، اما موفقیت 
برخی از ملت ها مانند ملت ایــران در تداوم ماهیت انقالب 
خود، امید به برقراری عدالت را همچنان در دل های مردم 

جهان، زنده و پابرجا نگه داشته است.
براساس گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی در سخنرانی خود که ساعت1۸ روز 
چهارشنبه در مقر ســازمان ملل در نیویورک ایراد شد، 
گفت: من مفتخرم که نماینده ملتی هستم که میراث دار 
تمدنی بزرگ است. ملتی که همیشــه آزاد بوده و قرن ها 
تالش ســلطه گران برای اسارِت سرنوشــت خود را ناکام 
گذاشته است. ملتی که همواره ظلم را مایه تباهی  دانسته 
و در طول تاریِخ خود با اســارت دیگر ملت ها نیز مبارزه 
کرده اســت؛ از »اسارت بابِلی« تا »اســارت فلسطینی«. 
ما قائل به سرنوشِت مشترک برای بشــریت هستیم و از 
جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم. ما آنچه را برای خود 
می پسندیم برای دیگران آرزو می کنیم و آنچه را برای خود 
نمی پســندیم، به دیگران تحمیل نمی کنیم. ملت ایران 
بر این باور اســت که عدالت، وحدت آفرین است و ظلم، 
جنگ افروز. اینکه کشــوری در داخل خود مدعی عدالت 
باشد اما در خارج، انواع تروریست ها را تربیت کند و به جان 
ملت ها بیندازد، یا با تحمیل فشارهای مختلف، ملت ها را 
به تسلیم وادار کند، باید هم از بشــریت شرم کند، هم از 

آزادی، و هم از عدالت.

رئیســی با بیان اینکه انســانیت، منحصر به بخشــی از 
انسان ها نیست و حقوق بشر جز با تامین حقوق همه بشر 
متصور نیست، افزود: جمهوری اســالمی ایران با الهام از 
باورهای دینی و بر مبنای روح و نص قانون اساسی خود، 
یکی از کارآمدتریــن ســازوکارها را در صیانت از حقوق 
بشــر در اختیار داشــته و با مؤثرترین ابزارها، استیفای 
حقوق نقض شــده هر فرد را رسالت انســانی، مسئولیت 
حاکمیتی، وظیفه الهی و یک ماموریت تفویض شــده از 
سوی مردم می داند. جمهوری اســالمی، استانداردهای 
دوگانه برخی از دولت ها در زمینه حقوق بشر را مهم ترین 
عامل نهادینه شــدِن نقِض حقوق انسان دانسته که پیامد 
آن، موضع گیری های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد 
در حال بررســی در جمهوری اســالمی ایران و سکوت 
مرگبار درباره قتل ده ها زن بی پنــاه در مدت کوتاهی در 
یکی از کشورهای غربی اســت. تا زمانی که این دوگانگی 
پابرجا باشد، حقوق بشــر از گزند نقض های مکرر در امان 

نخواهد بود.
او با بیان اینکه باالتر از حقوق بشر، حقوق ملت هاست که 
به راحتی توسط قدرت های ظالم پایمال می شود، تصریح 
کرد: حِق جوامِع بومــی کانادا که فرزندانشــان به جای 
کالس های مدرسه در گورهای دسته جمعی حیاط مدرسه 
دفن شــدند؛ حق تعیین سرنوشــت ملت فلسطین، حق 
توسعه ملت های تحت تحریم، حق حیات ملت های تحت 
اشغال یا قربانی تروریسم، حق زندگی آوارگان بی پناهی که 
کودکان را در قفس هایی جداگانه از مادران و پدران خود 
محبوس می کنند؛ همگی نشان می دهند که جایگاه مدعی 
و متهم در مسئله حقوق بشــر نباید جابه جا شود و اینکه 
ناقضان واقعی حقوق بشر، شایستگی اخالقی الزم را برای 
اظهارنظر درباره حقوق بشر ندارند. نقش بی نظیر ایران در 
نابودی داعش، که فقط یک مورد از جنایاتش این بود که 
زنان کرد و ایزدی و مسیحی را به بردگی می گرفت، کفایت 
می کند که نشان دهد ما در جایگاه مدعی و مدافع حقوق 

بشر هستیم و حامیان داعش در جایگاه متهم قرار دارند.

نمایش تصویر سردارسلیمانی
رئیسی در این اجالس با نشــان دادن تصویر سردار سپهبد 
شهید قاسم ســلیمانی به حاضران در صحن سازمان ملل 
متحد تأکید کرد: رســیدگی عادالنه  قضایــی به جنایت  
رئیس جمهــور ســابق آمریــکا را از طریق یــک دادگاه 
عادالنه دنبال خواهیم کرد. رســیدگی عادالنه به جنایت 
رئیس جمهور سابق آمریکا خدمت به انسانیت است. امروز 

جهان به ایران قوی نیازمند است.
رئیسی روز دوشنبه ۲۸شهریورماه در راس هیأت سیاسی 
و با همراهی حســین امیرعبداللهیان، وزیــر امور خارجه 
وارد نیویورک شــد و طی ۲روز عالوه بر گفت وگو با سران 
کشورهای فرانسه، ســوئیس، بولیوی، نخست وزیر عراق، 
پاکستان و رئیس شــورای اروپا در هتل محل اقامت خود 
دیدار و گفت وگو کرد. شــرکت در اجالس تحول آموزش 
ســازمان ملل و نیز نشســت با رهبران ادیان الهی از دیگر 
برنامه های رئیس جمهور در سفر به سازمان ملل بوده است. 
هفتادوهفتمیــن مجمع عمومی ســازمان ملــل از ۲۰ تا 
۲۶سپتامبر ۲۰۲۲ )۲۹شهریور تا ۴مهر( به مدت یک هفته 
در منهتن نیویورک مقر این نهاد بین المللی برگزار می شود. 
مجمع عمومی امسال سازمان ملل با حضور سران و رهبران 
جهان برای نخستین بار پس از بیماری همه گیر کووید-1۹ 
از ســال۲۰1۹ برگزار شــده که بزرگ تریــن گردهمایی 

دیپلماتیک در جهان است.

احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان

دشــمنان ایران اسالمی دشــمنی خود با 
این مــردم شــریف را کنــار نگذاشــته اند، 
بلکــه نــوع دشــمنی تغییــر کــرده و امروز 
عرصه هــای فرهنــگ و اقتصــاد، میــدان 
مبارزه جهان اســتکباری با ایران اسالمی 
اســت. مســئوالن و مردم بایــد بــا اتکا به 
قدرت الیزال الهی و با ایثار و اخالص دراین 
نبرد هم دشمن را شکست دهند. / ایسنا

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

از دولت  و ملت عراق برای برگزاری مراسم 
اربعیــن قدردانــی می کنیــم. تــدارکات 
انجام شــده با توجه به حجم زائران، یک 
مانور بین المللی مهم برای مسلمانان و 
شیعیان بود که جمهوری اسالمی نقش 
مؤثــری دراین صحنــه و تامین تــدارکات 

مورد نیاز داشت. / ایرنا

سیدیحیی رحیم صفوی
مشاورعالی فرمانده معظم کل قوا

جنگ تحمیلی قابل پیش بینــی بود، اما 
قابل پیشــگیری نبود. واقعیت آن است 
که صدام و حامیان او در جنگ تحمیلی 
علیــه ملــت ایــران شکســت خوردنــد و 
بعدها حکومتش توسط ظالم بزرگ تری 
مثل آمریکایی ها، ساقط شد، درحالی که 
جمهوری اســالمی به قــدرت اول منطقه 

غرب آسیا تبدیل شده  است./ فارس

   واکنش مجلس به حوادث اخیر
نمایندگان مجلس در نشســت علنی دیروز )چهارشنبه(، 
طی تذکرات شــفاهی نســبت به حوادث اخیر واکنش 
نشــان داده و گروهک هــا را صحنــه گردان آشــوب ها 
دانستند. به گزارش ایرنا، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو 
هیأت رئیسه مجلس دراین باره اظهارکرد: دشمن زمانی 
که معجزه الهــی راهپیمایی عظیــم ۲1میلیونی اربعین 
حسینی را دید و جشــن غدیر را در سراسر ایران، به ویژه 
تهران با جمعیت یک میلیون نفر در خیابان ولیعصر)عج( را 
دید، توطئه را آغاز کرد و مردم ایران می دانند پشت صحنه 
همه این اتفاق هــا و فتنه ها، دولت خبیــث و جنایتکار 
انگلستان و کسانی که 1۷هزار شــهید از ایران گرفتند، 
قرار دارد. محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان و راور در 
مجلس نیز با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: قلب همه 
ما جریحه دار شده است. بدخواهان این انقالب می خواهند 
از این فضای گل آلودی که ایجاد شده برای ضربه زدن به 

نظام مقدس اسالمی استفاده کنند.

    تجمع دانشــجویان دانشگاه های تهران در 
محکومیت اغتشاش های اخیر

ظهر دیروز به دنبال درگذشــت مهســا امینــی و پس از 
اغتشــاش های اخیر، تعدادی از دانشــجویان انقالبی در 
دانشــگاه های تهران، تربیت مدرس، امیرکبیــر، الزهرا 
و برخی دیگر از دانشــگاه ها تجمع هایــی برگزار کردند. 
به گزارش فارس، دانشــجویان تجمع کننده با ســردادن 
شــعارهایی اغتشــاش های اخیــر را محکــوم کردند. 
تجمع کنندگان در دانشگاه تربیت مدرس نیز با سردادن 
شعارهایی مانند »حرف ما یک کالم، بازی نخور والسالم/ 
کردستان تسلیت« از دانشجویان خواستند وارد بازی های 

ضدانقالب نشوند.

برگزاری رژه دریایی با 
شرکت ۱۴۴۴شناور 

سخنگوی سپاه  پاســداران از برگزاری رژه دریایی با 
حضور 1۴۴۴شــناور در بندرعباس خبرداد و گفت: 
رژه 31شــهریورماه بندرعباس با حضور فرماندهان 
عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار می شود و محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس، سخنران این مراسم خواهد 
بود. به گزارش تسنیم، سردار رمضان شریف گفت: این 
رژه صبح امروز )پنجشنبه( با مسئولیت سپاه پاسداران 
در بندرعباس برگزار می شــود و یگان های برگزیده 
شناوری، هوایی، پیاده و محمول نیروهای مسلح و بسیج 
دریایی، اقتدار و سیادت دریایی جمهوری اسالمی را در 
خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز به نمایش می گذارند. 
وی برگزاری رژه  دریایی با شرکت 1۴۴۴فروند شناور 
سنگین، نیمه سنگین و سبک در قالب بسیج دریایی 
و یگان های برگزیده شــناوری نیروی دریایی ارتش و 
سپاه و دریابانی فراجا درمجاورت سواحل خلیج فارس 
را برنامه محوری آیین رژه یگان های نیروهای مســلح 
در بندرعباس اعالم کرد و افزود: پیشقراول یگان های 
شــناوری در رژه دریایی، ناو رزمی موشک انداز شهید 
سلیمانی اســت که چندی پیش به یگان رزم نیروی 
دریایی سپاه ملحق شد. سخنگوی ســپاه ادامه داد: 
همزمان بــا رژه شــناوری، جنگنده هــای تیزپرواز 
نیروی هوایــی ارتش و هوافضای سپاه پاســداران نیز 
به اجرای رژه هوایــی می پردازنــد. در آیین رژه ملی 
نیروهای مسلح در بندرعباس، یگان های برگزیده پیاده 
از مقابل جایگاه رژه می روند. همچنین توانمندی ها و 
دستاوردهای عرصه دریایی نیز در قالب رژه یگان های 

محمول به نمایش درمی آید.

نقل قول

خبرهای کوتاه

نظامی

سازمان ملل

 ضرورت پاسخگویی به روایت های دروغ و مخدوش 
فرمانده کل قوا با اشاره به تالش دشمن برای انکار فرازها و اوج های دفاع مقدس و بزرگنمایی 
برخی نقاط ضعف احتمالی گفتند، آنها با کار »فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه ای« پرحجم تالش 
می کنند زرق و برق دروغین اســتکبار را به رخ جوانان بکشند و تلخی ها و تاریکی های خود 
را پنهان کنند و درمقابل، با پنهان کردن نقاط قوت و دســتاوردهای دفاع مقدس، زمینه ساز 
ترس مردم از قدرت و هیبت ظاهری استکبار شــوند که نتیجه  آن، ترس از دشمن در میدان 
سیاسی و خودکم بینی درمقابل دشــمن در میدان فرهنگی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
پاســخگویی به روایت های دروغ و مخدوش از دفاع مقدس و اصل انقالب اسالمی را ضروری 
خواندند و افزودند: آمریکایی ها و صهیونیست ها با نگارش کتاب و تولید فیلم در این زمینه 
مشغول هستند که باید با استفاده از افراد اهل فکر و هنر درمقابل آنها تالش و اقدامات مناسب 
انجام داد. دراین دیدار، سردار سرلشکر محمدباقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره 
به برگزاری »سومین آیین تجلیل و تکریم سراسری از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس 
و مقاومت«، گزارشی از برنامه ها و فعالیت های انجام گرفته در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ و 

ارزش های دفاع مقدس بیان کرد.

مکث

رئیس جمهور در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان  
ملل در شهر نیویورک، در دیدار با سران برخی کشورها، 
دیدگاه های جمهوری اسالمی پیرامون تحوالت منطقه ای 
و جهانی را تبیین کرد. سیدابراهیم رئیسی در دیدار با همتای فرانسوی خود، 
ارتقای روابط کشورمان با اروپا را در گرو استقالل اراده کشورهای این قاره از 
خواست و نظر آمریکا دانست و شرایط حصول توافق عادالنه و پایدار از دیدگاه 
جمهوری اسالمی را تبیین کرد. رئیسی در دیدار امانوئل ماکرون با تأکید بر 
اینکه ایران آماده دستیابی به یک توافق عادالنه و پایدار است، الزمه حصول 
این توافق را تضمین های اطمینان بخش و بسته شدن پرونده های پادمانی 

ایران دانست و گفت: سطح همکاری ها و روابط ایران و فرانسه قابل ارتقا ست، 
ضمن اینکه اروپا باید در عمل نشان دهد سیاست هایش مستقل است و تابع 
خواست و سیاست آمریکا نیست. رئیس جمهور باز ماندن پرونده های ایران 
در آژانس را مانع جدی دستیابی به توافق برشمرد و ادامه داد: رویکرد آژانس 
به مسائل باید فنی و به دور از فشارها و القائات دیگران باشد و معتقدیم بدون 
مختومه شدن پرونده های ایران، دستیابی به توافق امکان پذیر نیست. ماکرون 
نیز در این دیدار استمرار کار برای پیشرفت در توافق هسته ای را الزم دانست 
و اضافه کرد: ایران و آژانس با همکاری یکدیگر قادر به حل پرونده های موجود 

هستند و ما در این زمینه فشار سیاسی به آژانس وارد نخواهیم کرد. 
بررســی آخرین وضعیت مذاکرات برجامی و همچنین ضــرورت ارتقای 
مناسبات دوجانبه از مهم ترین محورهای گفت وگوی رئیس جمهور با همتای 
سوئیسی خود بود. رئیسی در این دیدار با بیان اینکه دولت کنونی آمریکا 
مدعی مخالفت با تصمیم های دولت قبل و بازگشت به توافق است، گفت: 

ما تاکنون رفتار عملی و جدی که نشــانه جبران رفتارهای گذشته و رفع 
تحریم های ظالمانه باشد، مشاهده نکرده ایم. 

قدردانی از میزبانی خالصانه عراقی ها
رئیس جمهور همچنین در دیدار با مصطفــی الکاظمی، ضمن ابراز تقدیر 
صمیمانه رهبرمعظم انقالب و دولت ایران از دولــت و ملت عراق به خاطر 
میزبانی خالصانه و برگزاری باشکوه مراسم اربعین امسال، گفت: امیدواریم 
هرچه سریع تر روند سیاسی در عراق با تفاهم و گفت وگو به تشکیل دولتی 
مقتدر منجر شود. رئیسی همچنین با اشاره به سخنان نخست وزیر عراق درباره 
لزوم تسریع در تکمیل پروژه مسیر ریلی بصره به شلمچه اظهارکرد: رفع گره 
کوچک این پروژه و تکمیل ســریع تر آن نتایج و دستاوردهای عظیمی در 
گسترش تعامالت و همکاری های دوجانبه و نیز تسهیل تردد زائران به اماکن 

مقدسه ۲کشور خواهد داشت.
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