
اهداف و پیامدهای ادامه ماجراجوئی عربستان در یمن
باالگریوه - عربس��تان از بامداد ششم فروردین، 
پس از شکس��ت تمام طرح ها و سیاس��ت هایش 
در یمن، ب��ه گزینه نظام��ی روی آورد و مناطق 
مختل��ف یمن را آماج حم��ات هوایی خود قرار 
داد، برخی کش��ورهایی که از نظ��ر اقتصادی به 
کمک های عربستان نیازمند هستند، با عربستان 
در تجاوزات آشکار به یمن همراه شده اند. بحرین، 
قطر، کویت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر 
از جمله کش��ورهایی هس��تند که در جنگ علیه 
یمن به عربس��تان پیوسته اند. این در حالی است 
که پاکس��تان نیز از آمادگی خود برای مشارکت 
در این جنگ خب��ر داده و ترکیه نیز اعام کرده 
که در حال بررس��ی ش��رکت در عملیات نظامی 
موس��وم ب��ه طوفان قاطع اس��ت. از آغ��از تجاوز 
عربس��تان به یمن صدها نفر از شهروندان یمنی 
که بی��ن آنها ش��مار زیادی زن و ک��ودک دیده 
می ش��وند، به شهادت رس��یده یا زخمی شده اند. 
»امین حطیط« کارشناس ارشد مسائل راهبردی 
و مس��ائل بین الملل در خصوص دالیل و اهداف 
عربستان از دس��ت زدن به ماجراجویی پرهزینه 
و خطرناک در یمن و سرنوش��ت آن با گروه بین 
الملل خرگزاری تسنیم به گفت وگو نشسته است 

که مشروح آن از نظر کاربران محترم می گذرد:
جنگ سعودی آمریکا علیه یمن را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
امی��ن حطیط: م��ن معتقدم حم��ات نظامی را 
که عربس��تان علی��ه یمن به راه انداخته اس��ت، 
تجاوز از س��وی کشوری است که ادعا می کند به 
قوانی��ن بین المللی احت��رام می گزارد، آن هم به 
کش��وری که دارای حاکمیت و اس��تقال و اراده 
اس��ت، در نتیجه آنچه عربس��تان انجام می دهد، 
خاف منش��ور س��ازمان مل��ل متح��د و قوانین 
و معاه��دات بین الملل��ی و مق��ررات مربوط به 
روابط میان کش��ورها است، عربس��تان سعودی 
ادعا کرده اس��ت که ب��ه این خاطر به یمن حمله 
می کند که مشروعیت )بازگرداندن منصور هادی 
ب��ه قدرت( را بازگرداند، بای��د بداند که این ادعا،  
دروغی بیش نیس��ت. زیرا در آن سو در سوریه با 
رئیس جمهوری قانونی این کش��ور می جنگند و 
از گروه های تروریس��تی در این کش��ور حمایت 
می کند. اما در یمن، به مردم یمن تعدی می کند 
و آنچه را متعلق به این مردم اس��ت، در راستای 
مناف��ع خود، ویران می کند، منافع عربس��تان در 

اجتماعی

باالگریوه - س��ردار »حسین سامی« جانشین 
فرمانده��ی کل س��پاه پاس��داران در واکنش به 
تهدی��د نظامی مقامات آمریکایی اظهار داش��ت:  
دوران ب��ه کار ب��ردن قدرت نظام��ی پایان یافته 
و آمری��کا نبای��د پیروزی ه��ای گذش��ته خود بر 
ارتش های پوس��یده که شبیه مانور بدون دشمن 
و ش��وی نظامی بود را با درگیری با ایران عزیز و 
اسامی مقایسه کرده و دچار خطا در محاسبه و 
اش��تباه در برآورد شوند. سردار سامی ادامه داد: 
بن��ده به عنوان یک فرمان��ده نظامی جنگ دیده 
ک��ه در دوران جوانی در جنگ بزرگ ش��ده ام و 
جنگ برایم پدیده ای واقعی و نه ذهنی اس��ت، به 
آنها هش��دار می دهم و می گویم ما بیش از آنکه 
برای صلح، س��ازش و تعامل با آنها قدرت ساخته 
باشیم برای جنگ های گسترده و طوالنی مدت با 
امکان حقیقی پیروزی و غلبه بر آنها قدرت سازی 
کرده ایم. جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران 
با بی��ان اینکه اگر آمریکا بخواهد از پایگاه هوایی 
روی زمین اس��تفاده کند بای��د بداند که آنجا به 
آتش کشیده خواهد شد، افزود: اگر هواپیماهای 
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یمن در باق��ی ماندن عبدربه منص��ور هادی در 
قدرت اس��ت که مش��روعیت قانونی خ��ود را از 

دست داده است.
عربستان به دنبال تحقق چه اهدافی از 

جنگ علیه یمن است؟
امین حطیط: عربستان دو نوع هدف را در جنگ 
علیه یمن دنبال می کند، نوع هدف اول، علنی و 
آش��کار و نوع هدف دوم، پنهانی است. نوع اول، 
هدفی اس��ت که از پایه و اس��اس دروغ بودن آن 
آش��کار ش��ده اس��ت که ادعا می کند می خواهد 
امنیت و ثبات را ب��ه یمن بازگرداند. این ادعا در 
حالی اس��ت ک��ه امنیت و ثب��ات از طریق ویران 
کردن یمن و کش��تار مردم آن محقق نمی شود. 
ام��ا هدف واقع��ی عربس��تان از جنگ افروزی در 
یمن، باقی گذاش��تن یمن تحت سیطره و سلطه 
آل سعود است. پادشاهی سعودی از زمان تشکیل 
تا امروز، وحشیانه ترین تجاوزات و جنگها را علیه 
یمن به راه انداخته است. بخشی از خاک یمن را 
به اشغال خود در آورده است و مانع بهره برداری 
مردم یمن از ثروت های ش��ان ش��ده است و نگاه 
ارباب رعیتی به یمن دارد. حکومت عربستان هیچ 
ارزش و احترامی برای مردم یمن قائل نیس��ت و 
به دنبال س��یطره بر یمن است تا همچنان تحت 
نفوذ و سیطره اش باش��د و به دلیل اینکه جنبش 
انصاراهلل خواهان اس��تقال و حاکمیت ملی یمن 
اس��ت و بر این مس��ئله پافش��اری می کند، این 
جنگ وحش��یانه و غیرانسانی را علیه یمن به راه 
انداخته است. حمایت رژیم های مرتجع عربی و 
نشست اخیر سران عرب در شرم الشیخ از تجاوز 
عربستان و موضع خفت بار آنها در قبال تجاوزات 
و جنگه��ای رژی��م صهیونیس��تی علی��ه م��ردم 

فلسطین و لبنان را چگونه ارزیابی می کنید؟
امین حطیط: نشس��تی که اخیراً در شرم الشیخ 
تحت عنوان نشست س��ران اتحادیه عرب برگزار 
شد، شباهتی به نشس��ت اتحادیه عرب نداشت، 
بلک��ه بهت��ر بگوییم نشس��ت فراگیرتر ش��ورای 
همکاری خلیج فارس ب��ود، زیرا صداهایی را که 
در آن نشس��ت ش��نیدیم، صداهای س��عودی و 
کس��انی بود که با پول و مشوق های مالی خریده 
بود. با وجود آنکه عربستان سعودی ادعا می کرد 
حمله به یمن در چارچوب یک موضع یک پارچه 
عربی صورت گرفته اس��ت، حقیقت چیز دیگری 
اس��ت و عربس��تان تصمیم جنگ را در ش��ورای 

همکاری خلیج فارس اتخ��اذ کرد و این تصمیم 
را به اتحادیه ع��رب منتقل کرد، اما در خصوص 
مضم��ون ای��ن تصمی��م، اگ��ر اعراب ش��رافت و 
شجاعت و اراده و قاطعیت دارند، باید ارتش های 
خود را به جنگ با طرفی می فرستادند که خاک 
آنها را از چندین دهه پیش اش��غال کرده اس��ت. 
عربس��تان هم پیمان رژیم صهیونیس��تی است و 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفته بود 
منافع عربستان و اسرائیل، یکسان و یکی است و 
به همین سبب عربستان سعودی ساح می خرد 
تا کش��ورهای عربی را ویران کن��د و همزمان با 
اس��رائیل ائتاف می کند و مواضعش با این رژیم 
هماهنگ اس��ت. در نتیجه نشست سران عرب با 
حمایت از جنگ عربستان علیه یمن، در راستای 
منافع اس��رائیل گام برداشت و تصمیم گرفت، در 
حالی که آنها هیچ اعتنایی به مس��ئله فلسطین و 

حقوق و خواسته های ملت فلسطین ندارند.
سرنوشت این ماجراجویی را در یمن 

چگونه می بینید؟
امی��ن حطیط:اگر قواعد نظامی و اس��تراتژیک را 
در جریان تجاوز عربستان به یمن در حال حاضر 
بررس��ی کنیم، ب��ه این باور کامل می رس��یم که 
شکست قطعاً در انتظار عربستان سعودی خواهد 
بود و این کش��ور هرگز قادر ب��ه تحقق هیچ یک 
از اهداف��ش در این جنگ نخواه��د بود، هرچند 
می توان��د در یمن کش��تار به راه ان��دازد و ویران 
کن��د، اما اهدافی را که اعام کرده اس��ت، هرگز 
محقق نخواهد شد و هدف پنهانی اش هم عملی 
نخواهد شد و عربستان به خاطر این آتش افروزی 
در یمن در ورطه گرفتار خواهد ش��د و هفته ها و 
ماه های آینده شاهد پشیمانی و ندامت آل سعود 
از ای��ن تصمی��م احمقانه و اق��دام تجاوزکارانه و 

جنایتکارانه خواهیم بود.
موضع کشورهای عضو محور مقاومت و 
بازدارندگی را چگونه ارزیابی می کنید؟

امی��ن حطیط: مح��ور مقاومت کنار کش��ورهای 
ع��راق و الجزای��ر، موضع منطق��ی و حکیمانه و 
عاقانه ای اتخاذ کرده ان��د. این محور بر ضرورت 
حل مس��المت آمیز بحران یم��ن تأکید می کنند 
و هرگز به دنبال حرکت در مس��یری که اسرائیل 
می خواهد، نیستند، زیرا اسرائیل برای این جنگ 
که میان مس��لمانان اس��ت، برنام��ه ریزی کرده 
است، اما پس از پایان یافتن دوره انتظار، معتقدم 

واکنش و پاس��خ به این تجاوز سعودی، در خاک 
یمن از سوی ملت یمن خواهد بود که از حمایت 
محور مقاومت و بازدارندگی برخوردار خواهد بود 
و این پاس��خ به گونه ای خواهد بود که عربس��تان 

سعودی را در باتاق شکست غرق خواهد کرد. 
موضع جمهوری اسالمی ایران و اتهاماتی 

که از سوی عربستان و رسانه های آنها 
علیه ایران مبنی بر دخالت در یمن و 

کشورهای عربی مطرح می شود؟
امی��ن حطی��ط: آن دس��ته از کش��ورهای عربی 
ک��ه ایران را ب��ه دخالت متهم و ان��واع ادعاها را 
مط��رح می کنند، در حقیقت در راس��تای اجرای 
گام  آمریکای��ی  و  صهیونیس��تی  خواس��ته های 
برمی دارند، زیرا ایران پرچم فلسطین را در تهران 
برافراشت و شعار آزادی فلسطین و شعار خاصی 
از ش��ر غده سرطانی اس��رائیل را سر داده است. 
ایران به این خاطر برای اس��رائیل و صهیونیست  
ها، دشمن واقعی اس��ت و به  دلیل آنکه اسرائیل 
وصهیونیس��ت ه��ا دوس��ت ندارن��د وارد جنگ 
مس��تقیم شوند، مزدوران و ابزار ارزان و بی ارزش 
خود در کشورهای عربی را به کار گرفته و به آنها 
می گوید که ای��ران می خواهد که نفوذ خود را بر 
ش��ما گسترش دهد و بر کش��ورهای شما مسلط 
ش��ود، ادعاها و اتهاماتی که هیچ پایه و اساس��ی 
ندارد، ادعاه��ا و اتهاماتی هم که رژیم های عربی 
و رسانه های ش��ان علیه ایران مطرح می کنند، از 
سوی رژیم صهیونیس��تی بر آنها دیکته می شود 
ک��ه مطرح کنند. اما موض��ع ایران از نظر عقای 
عرب موضع ثابت و ش��فافی است. ایران به خاطر 
مس��ئله فلس��طین و حمای��ت از حق��وق مل��ت 
فلس��طین تاش و از امت اس��ام دفاع می کند. 
ام��ا این مزدوران )رژیم ه��ای مرتجع عرب( ایده 
دفاع از امت اس��ام را نمی پذیرن��د به ویژه اینکه 
ایران به خاطر مواضع ثابت و شفاف خود، خیانت 
و مزدوری آنها را بر ما کرده است و آنها از زمانی 
که اس��رائیل تأسیس ش��ده، به فلسطین پشت و 
آن را رها کرده اند، در حالی که ایران همچنان به 
حمایت نامحدود خود از مس��ئله فلسطین ادامه 
می دهد و خیانتکاران را رس��وا کرده اس��ت و به 
ای��ن دلیل با ایران خصوم��ت می ورزند، چون که 
ایران آنها را رس��وا و ماهی��ت واقعی آنها را برما 

کرده است.

... خبر .. .. خبر ..

توصیه جانشین فرماندهی کل سپاه به تیم هسته ای کشور:

اگر آمریکا مجددا با ادبیات ارعاب،  تهدید و تحقیر در مذاکرات به دنبال برتری طلبی سیاسی بود، 
میدان مذاکرات را ترک کنیدوکار را به ما بسپارید تا در فضای تهدید با آنها تعیین تکلیف کنیم

آنه��ا می خواهند در آس��مان پ��رواز کنند بدانند 
تم��ام طبق��ات و س��قف های مختل��ف آس��مان 
سراس��ر آتش خواهد ش��د. وی خاطرنشان کرد: 
ما به خلبان های آنها هش��دار می دهیم که اولین 
پرواز آخرین پرواز خواهد بود و هیچ کس س��الم 
بازنخواهد گش��ت و باید پروازهای خود را به نام 
پرواز آخر نامگذاری کنند. سردار سامی تصریح 
کرد: ما براس��اس فرض خطرناکترین سناریو که 
به زب��ان التین آن ب��رای فهم بهت��ر آمریکایی ها 
آم��اده  اس��ت،    Worst Case Scenario
ش��ده ایم و این برای ما یک مفهوم س��اده است؛ 
م��ا از جنگ با آمریکا اس��تقبال می کنیم چرا که 
معتقدی��م آنجا میدان موفقیت ه��ا و عرض اندام 
پتانس��ل های حقیقی قدرت ماس��ت. جانش��ین 
فرماندهی کل س��پاه پاس��داران یادآور شد: اگر 
آمریکا بلوف می زن��د و عملیات روانی می کند ما 
ب��از هم با ای��ن قضیه جدی برخ��ورد می کنیم و 
اگر واقعی هم می گویند ما آماده ایم تا واقعیت ها 
را در می��دان به رخ یکدیگر بکش��یم. وی درباره 
تیم هسته ای کشورمان گفت: تیم مذاکره کننده 

ایرانی حامل یک امانت الهی و بار عزت، کرامت، 
حیثیت و استقال یک ملت است و در واقع آنها 
نمایندگان این مل��ت در عرصه نبرد دیپلماتیک 
هستند. س��ردار س��امی بر همین اساس اظهار 
داش��ت: ما به تیم مذاکره کننده توصیه می کنیم 
با آرامش، وق��ار و اعتماد به نفس و تکیه بر یک 
قدرت عظیم و بی پایان که ملت ایران و نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی اندوخته اند در مذاکرات 
حاضر ش��وند. وی تاکید کرد: تیم مذاکره کننده 
نبای��د هیچ گونه توافق��ی که ذره ای ب��ه عزت و 
باورهای اصیل ملت ایران می زند، داش��ته باشد. 
جانشین فرماندهی کل س��پاه پاسداران با اشاره 
ب��ه ماجرای م��ک فارلین در ط��ول دوران دفاع 
مقدس ادامه داد: ما آمریکایی ها را سال 65 و در 
ماجرای مک فارلین آزموده ایم از این رو اگر نیاز 
عام��ل مذاکره بود م��ا در اوج نبرد نابرابر با عراق 
و متح��دان آن از جمله آمریکا، ش��وروی، اروپا و 
اعراب، م��ک فارلینی که با پاس��پورت جعلی به 
فرودگاه مهرآباد آمده بود و در آن شرایط اخراج 
نمی کردیم. وی تصریح کرد: ملت ایران یک ملت 

کارآزموده و جنگ دیده اس��ت و آزمودن دوباره 
آنها خطاست. سردار سامی با بیان اینکه توصیه 
ما به تیم هسته ای این است که اگر آمریکا مجددا 
با ادبیات ارعاب، تهدی��د و تحقیر در مذاکرات به 
دنبال برتری طلبی سیاسی بود، میدان مذاکرات 
را ترک کند، گفت: آنها این قضیه را به ما بسپارند 
تا در فض��ای تهدید با آنها تعیین تکلیف کنیم و 
کار را ادامه دهیم. جانش��ین فرماندهی کل سپاه 
پاسداران با اش��اره به اشتباه آمریکا تصریح کرد: 
آمری��کا وقتی در منطق سیاس��ی کم می آورد از 
اعمال ق��درت نظامی اس��تفاده می کند و منطق 
آنه��ا از زبان لوله تفنگ خارج می ش��ود در حالی 
که ما گلوله هایمان از زبان منطق خارج می شود. 
وی یادآور شد: ما اگر آمریکا را تهدید نمی کنیم 
به این دلیل نیس��ت که قدرتمند نیستیم بلکه به 
این دلیل اس��ت که معتقدیم در فضای تعامات 
دیپلماتیک و سیاس��ی باید اجازه داد سیاس��ت 

مسیر خود را طی کند.

فرمانده سپاه ابوالفضل )ع( لرستان :

اطاعت از والیت و مرزبندی با فتنه و نفاق دو ویژگی پیشکسوتان جهاد و شهادت است
باالگری�وه- س��ردار کش��کولی درگردهمای��ی 
پیشکس��وتان جهاد و شهادت استان لرستان که 
با حضور س��ردار سیف الهی از پیشکسوتان جهاد 
و ش��هادت کشور تشکیل ش��د، بیان کرد: زمانی 
که اسام و انقاب نیاز به مردان شجاعی داشت، 
ش��ما پیشکسوتان جهاد و ش��هادت با گذشت و 
جانفش��انی از نظام اس��امی دف��اع کردید. وی 
خاطرنش��ان کرد: ام��ام خمین��ی)ره( در ارتباط 
با اهمی��ت نقش پیشکس��وتان فرمودند نگذارید 
پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم زندگی 
گم شوند که مخاطب این موضوع تمام مسئوالن 
و مردم هستند و همچنین فرمودند واجب است 
که پیشکسوتان جهاد و شهادت در تمام صحنه ها 
حاضر باشند. همچنین مقام معظم رهبری نیز در 
این باره می فرمایند در اسام موضوع بازنشستگی 
به معنای رایج آن در انقاب و اسام معنی ندارد 
و هدف از بازنشستگی دوران انزوا و گوشه گیری 
نیست و استفاده از تجربیات به دست آمده است 
لذا با توجه به این س��خنان باید بازنشستگان در 
تمامی عرصه ها حضور داش��ته باش��ند و ما باید 
از تجربیات آنها به خوبی اس��تفاده کنیم. س��ردار 
کشکولی اظهارداشت: پیشکسوتان عرصه جهاد و 
شهادت دو ویژگی دارند اول اینکه مراتب اطاعت 
از والیت باید در پیشکس��وتان وجود داشته باشد 
و این موضوع واجب اس��ت و دوم اینکه در کفر و 
شرک و نفاق مرزبندی مشخصی داشته باشند و 
در مقابل آن موضع گیری کنند و به واقع هرکس 
این دو ویژگی را داش��ته باشد پیشکسوت جهاد 
و شهادت اس��ت. وی افزود: سپاه مفتخر است با 
تمام مشغله هایی که دارد در زمینه های مختلف 
نقش موثری داش��ته باشد و امروز سپاه ما نسبت 

با 20 س��ال پیش خیلی ف��رق دارد که دلیل آن 
مش��غله های مختل��ف در زمینه ه��ای فرهنگی، 
اقتص��ادی، اجتماعی و غیره اس��ت و پاس��داران 
در ای��ن صحنه ها نیز باید خ��ود را آماده کنند و 
در حال حاضر س��پاه در همه زمینه ها هر جایی 
که تهدیدی وجود داش��ته باش��د حض��ور دارد و 
پیشکسوتان بسیج و س��پاه نیز نقش پررنگی در 
این رابطه دارند. فرمانده س��پاه حضرت ابوالفضل 
لرس��تان گفت: راه اندازی شورای مجمع بسیج و 
پیشکس��وتان عرصه جهاد و ش��هادت در دستور 
اس��ت و فلس��فه این مجمع به گونه ای است که 
رئیس و اعضای مجمع توس��ط خود پیشکسوتان 
و ب��ا رای گیری از آنها مش��خص می ش��ود و کار 
مجم��ع به خود آنها واگذار می ش��ود و ما نیز در 
س��پاه به عنوان دبیر در این مجمع حضور داریم 
و ه��دف از انجام این کار اس��تفاده حداکثری از 

مض��رات، دان��ش و تجربیات پیشکس��وتان برای 
اس��تفاده نوجوانان و جوانان است و دومین هدف 
نیز ایجاد همبس��تگی و انسجام بین پیشکسوتان 
می باش��د و س��وم اینکه کمک به تشکیل ارتش 
ده ها میلیونی اس��ت و چهارمین هدف نیز ایجاد 
فضای مناس��ب نقش پیشکسوتان در عرصه های 
مختلف اس��ت. وی با اش��اره به س��ال همدلی و 
همزبانی که از س��وی رهبر معظم انقاب انتخاب 
شده است، بیان کرد: خوشبختانه ما در مجموعه 
اس��تان لرس��تان از صمیم قلب به دس��تگاه های 
دولت��ی اعتماد داریم و رابط��ه خوبی بین تمامی 
دس��تگاه ها و مردم وجود دارد. س��ردار کشکولی 
گف��ت: مردم ما بعد از انقاب اس��امی در اولین 
حرک��ت خود به دنب��ال بیرون ران��دن آمریکا از 
کشور بودند و خوش��بختانه توانستیم این کار را 
انج��ام دهیم گرچه در ای��ن راه خیلی چوب الی 

چرخ ما گذاش��تند و با اعم��ال جنگ تحمیلی و 
تحریم ه��ای مختلف ما را اذیت کردند ولی امروز 
بعد از س��ی و چند سال مفتخریم که شعار اوایل 
انق��اب ما به گونه ای ب��وده که آمریکا را از ایران 
اخ��راج کردی��م و در ای��ن راه نقش آفرینی های 
پیشکس��وتان بسیار مهم بوده اس��ت. وی افزود: 
در طول این 36 س��ال هر جا ک��ه مبارزه رو در 
رو بوده طرف مقابل ما شکس��ت خورده اس��ت و 
اوبام��ا اذعان کرد که آمریکا ناچار اس��ت با ایران 
مذاکره کند و وقتی ک��ه امروز وزیر امور خارجه 
کش��ور ما در جریان مذاکرات در رأس مجلس��ی 
قرار می گیرد که وزیران خارجه قدرت های جهان 
در آن حضور دارند نشان از اقتدار کشور ما است 
و ما باید قدر این اقتدار را بدانیم. سردار کشکولی 
گف��ت: امروز انقاب اس��امی در دنیا طوفانی به 
پا کرده اس��ت و توانسته اس��رائیل و آل سعود را 
رس��وا کن��د و در حالی که ما برای نش��ان دادن 
چهره واقعی آل سعود باید خیلی خرج می کردیم 
امروز آل س��عود که خود را خ��ادم حرمین الهی 
معرف��ی می کرد با تجاوز به یمن و بمباران مردم 
بی دفاع و کش��تار آنها چهره اصلی خود را نمایان 
ک��رده  اس��ت. فرمانده س��پاه حض��رت ابوالفضل 
لرس��تان خاطرنشان کرد: ما در سپاه برای جذب 
پیشکسوتان یکس��ری اصول داریم و یکی از آنها 
این اس��ت که پیشکس��وتان انقاب را به س��پاه 
وصل کنیم تا بتوانند نقش آفرینی خوبی داش��ته 
باش��ند و مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت در 
چارچوب دستاوردها و آرمان های انقاب اسامی 
فعالیت خواهد داش��ت و نسل جوان ما باید خود 
را به ریش��ه اصلی که همان پیشکسوتان جهاد و 

شهادت هستند وصل نماید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
دیپلمات های ما بدانند که ملت ایران 
اجازه خطا در این جنگ سیاسی را به 

احدی نخواهد داد
رئیس سازمان بس��یج مستضعفین گفت: به پیچ 
تاریخ��ی رس��یده ایم که می خواهی��م جابه جایی 
ق��درت و تحول قدرت ص��ورت گیرد و ما درگیر 
یک جنگ تمام عیار در نبرد سیاس��ی هس��تیم. 
س��ردار محمدرض��ا نق��دی در مراس��م تودیع و 
معارفه فرمانده سپاه قدس گیان با گرامیداشت 
یاد ش��هدا، عظمت امروز کش��ور را مدیون خون 
پاک ش��هدا دانس��ت و اظهار ک��رد: تحوالتی در 
دنیا در حال ش��کل گیری اس��ت. وی حوادث هر 
کدام از کش��ورهای منطقه را به تاسی از انقاب 
اسامی دانست و افزود: امروز سوریه و فلسطین، 
یم��ن و ... ب��ه تاس��ی از انقاب اس��امی برای 
اسام جانفش��انی می کنند. رئیس سازمان بسیج 
مس��تضعفین با بیان اینکه امروز اسام با سرعت 
در حال پیش��روی اس��ت، تصریح ک��رد: درهای 
دنی��ا هر روز به روی اس��ام باز می ش��ود و این 
دستاورد شهدای بزرگوار و امام راحل و رهبری و 
فرمانده ای اس��ت که از راه امام )ره( ذره ای عقب 
ننشست. وی با بیان اینکه هر روز دشمن در حال 
رو به زوال رفتن اس��ت ، گف��ت: به پیچ تاریخی 
رس��یده ایم که می خواهی��م جابه جایی قدرت و 
تحول قدرت صورت گیرد و ما درگیر یک جنگ 
تمام عیار در نبرد سیاس��ی هستیم. نقدی 5+1 
را حامیان اصلی ش��اه خائن دانست و اظهار کرد: 
هر کدام از این کش��ورها حامی شاه خائن بودند 
و ظلم ه��ای زیادی روا داش��تند. وی اضافه کرد: 
وقتی حرکات دش��منان شکست خورد به صدام 
متوصل شدند و همه کشورهایی که امروز طرف 
مذاکره با ایران هس��تند از صدام حمایت کردند 
و بمب ش��یمیایی دادند و باز شکست خوردند و 
در س��ال 88 فتنه را برنامه ری��زی کردند. رئیس 
س��ازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان اینکه در 
عرص��ه اقتصادی درگیر جنگ هس��تیم، تصریح 
کرد: قیمت نفت را پایین آوردند و انواع توطئه ها 
در این میدان ترس��یم ش��ده اس��ت. وی فعالیت 
ش��بکه های ماهواره ای و هزاران شبکه اینترنتی 
را جنگ فرهنگی داس��ت و یادآور شد: دشمنان 
ایران اسامی تاش های زیادی انجام دادند و در 
حال انجام هس��تند و درگیر جنگ تمام عیار در 

تمام عرصه ها از جمله امنیتی هستیم.

رئیس کل دادگستری لرستان :
دادگستری لرستان از سرمایه گذاران 

دارای حسن نیت حمایت می کند
رئی��س کل دادگس��تری لرس��تان با اش��اره به 
فرمای��ش امام عل��ی )ع( که »اگر فق��ر آدم بود، 
آن را می کش��تم« تاکید کرد: ریش��ه بسیاری از 
ناهنجاری ه��ا فقر و بیکاری اس��ت، افزود: ایجاد 
ش��غل می توان��د عام��ل بازدارن��ده از وقوع جرم 
باشد. جعفر بدري رئیس کل دادگستري لرستان 
جعفر بدري در جلسه ش��وراي اداري شهرستان 
ازنا اظهار داش��ت: دو کمیته ش��ورای حفاظت از 
اراضی و ام��وال عمومی و کمیته حمایت قضایی 
از س��رمایه گذاری در مرکز دادگس��تری لرستان 
تش��کیل ش��ده که تا کنون فعالیت های مناسبی 
در این زمینه  صورت پذیرفته اس��ت. وي تأکید 
ک��رد: این آمادگی وج��ود دارد ت��ا حمایت های 
الزم از س��رمایه گذارانی که با ُحسن نیت به فکر 
گردش چرخه های تولید و ایجاد اشتغال هستند 
را یاری نماییم. رئیس کل دادگستری با بیان این 
که امنیت ، عدالت و رف��اه از بنیادی ترین اهداف 
تشکیل حکومت ها هستند، افزود: عوامل مختلفی 
باید دس��ت به دس��ت هم بدهد تا این سه مقوله 
به نحو احس��ن در جامعه جاری و س��اری شود. 
بدري افزود: البته مطالبه گری مردم در چارچوب 
قانون عامل مهمی در تحقق احقاق حقوق است. 
وي با اش��اره به این که آمار ها حاکی از آن است 
که هر موقع معیش��ت مردم در وضع نامناس��بی 
قرار می گیرد ناهنجاری فردی و اجتماعی نیز در 
جامع��ه رو به افزایش می گذارد، افزود: پس نباید 
دست روی دس��ت گذاشت تا ناهنجاری مختلف 
رخ ده��د؛ آن وق��ت با صرف هزین��ه به مجازات 
و مقابل��ه با آن پرداخت. رئیس کل دادگس��تري 
لرستان خاطرنشان ساخت: دستگاه های مختلف 
فرهنگی ، آموزش��ی ، سیاس��ی و اقتصادی باید به 
وظیفه خود به درستی عمل نمایند تا زمینه های 
ب��روز ناهنجاری ه��ای مختلف در جامعه ش��کل 
نگی��رد. بدری ای��ام نوجوان��ی را دوران پرخطر و 
حساسی برای ش��کل گیری رفتار اجتماعی افراد 
قلمداد نمود و بیان داش��ت: مس��جد و مدرس��ه 
دو نهاد مهم فرهنگ س��از هستند و این ظرفیت 
را دارن��د ک��ه نوجوانان را از ای��ن دوران گذار به 

سامت هدایت نمایند.

فراخوان نشریه باالگریوه

باالگریوه با آغوش باز از 
نظرات،پیشنهادات،انتقادات، 

مطالب مذهبی،علمی،سیاسی، 
اجتماعی،شعر،طنز،جدول و 

سرگرمی و نکات شنیدنی همه 
مخاطبان عزیز

 استقبال می نماید
تماس با مدیر مسئول 
info@balageriveh.ir

09161610501

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس :
جبهه فرهنگی جهان اسالم به برکت 

خون شهدا شکل می گیرد

باالگریوه - حجت االس��ام و المسلمین سالک، 
رئی��س کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس ش��ورای 
اسامی در مراس��م گرامیداشت سرداران و 114 
ش��هید فردو در مجتمع ام��ام خمینی)ره( گلزار 
شهدا قم ژرف نگری در عمق معارف دین را کلید 
بصیرت و عبادت یک انس��ان مومن را مبتنی بر 
ای��ن ژرف نگری دانس��ت و افزود: مل��ت ایران با 
تکیه ب��ر قدرت دینی، اقتداری را به وجود آورده 
است که س��اختار پوشالی شرق و غرب را به هم 
ریخته اس��ت و این نتیج��ه ی توجه به کام خدا 
و رهبری توس��ط م��ردم بابصیرت اس��ت. هرگاه 
مردم بابصیرت با رهبری رهبران الهی در مس��یر 
تطبیق محتوای اس��ام و ق��رآن و عترت تاش 
کنند، حرکت عظیمی در جهان آفریده می ش��ود 
که مص��داق آن انقاب اس��امی اس��ت. رئیس 
کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس��امی 
خاطرنش��ان کرد: امام خمین��ی)ره( در قرن 20 
جامع��ه ایران و بش��ریت را به ق��رآن دعوت کرد 
و مل��ت ما معیاره��ای طاغوتی را ب��ه معیارهای 
توحیدی تبدیل کرد. حجت االسام سالک بیان 
کرد: در ش��رایط کنونی کشورهای جهان اسام، 
نیازمند یک جبهه فرهنگی عظیمی با سیاس��ت 
همپوش��انی به منظور تعمی��ق در معارف دین با 
هدف حاکم کردن دین در جامعه و ایس��تادگی 
در برابر سلطه جهانی هس��تیم. وی ادامه داد: با 
هجمه سنگین دشمنان و با رشد ابزار تکنولوژی، 
ش��رایط ح��ال و آینده به گونه ای اس��ت که باید 
جبهه مشترک فرهنگی حول محور والیت شکل 
گیرد و جامعه ما با معارف دینی در راستای فهم 
سیاس��ی تاش کند. رئیس کمیسیون فرهنگی 
با بیان اینکه م��ردم فردو در دوران دفاع مقدس 
این حرک��ت را انج��ام دادند، اظهار داش��ت: در 
زمان جنگ این روس��تا هزار رزمنده داشت. این 
مردم چنان لیاقتی از خود نش��ان دادند که رهبر 
معظ��م انقاب 2 بار به این منطق��ه آمدند و یاد 
ش��هدای فردو را گرامی داش��تند. وی با اشاره به 
500 جانب��از، 5 آزاده و 16 خانواده 2 ش��هیدی 
این روس��تا، تاکید کرد: تمامی این ها در س��ایه 
روحانیت شکل گرفته و مردم از هدایت روحانیت 
بهره برده اند. حجت االس��ام و المسلمین سالک 
گفت: فردو ی��ک عظمت دیگری نیز دارد که آن 
مرکز هسته ای فردو است و شهدای هسته ای نیز 
نامش��ان در کنار نام ش��هدای فردو است و امروز 
متاس��فیم که چرا باید این مرکز تعطیل ش��ود و 
ج��ای نگران��ی دارد. تیم مذاکره کنن��ده باید در 
این خصوص به مردم پاس��خ بدهن��د. وی افزود: 
ما در ش��رایطی زندگی می کنیم که 36 س��ال از 
پیروزی انقاب اسامی می گذرد. در این سال ها 
تحریم بوده ایم و دشمنان علیه انقاب اسامی از 
هیچ توطئه ای کوتاهی نکردند. جریان منافقین، 
ترور نخبگان، جنگ تحمیلی با خس��ارت فراوان 
مادی و جانی، تحریم اقتصادی، سیاسی، نظامی، 
تهدید فرهنگی، تهاجم فرهنگی و جنگ فرهنگی 
به راه انداختند اما تاکنون نتوانسته اند این مردم 
را ب��ه زانو در بیاورند و ملت ما در فراز و فرودها، 
قدرت و اس��تقامت خود را نشان داده است. وی 
آخرین حربه ی دشمن را تحریم اقتصادی دانست 
و خاطرنشان کرد: امروز دنیای استکبار با اعمال 
این تحریم ه��ا، ابتکار عمل را به دس��ت مردم و 
رهبری داده اس��ت. حجت االس��ام س��الک در 
بخ��ش دیگری از صحبت های خود به یکی دیگر 
از توطئه های استکبار علیه جهان اسام و انقاب 
اسامی اشاره کرد و گفت: در جریان 11 سپتامبر 
جورج بوش به القاعده در افغانس��تان حمله کرد 
و می خواس��ت به ایران نزدیک ش��ود. سپس به 
عراق حمله کرد. صدام در حالی که مزدور اینان 
بود و عضو س��ازمان سیا آمریکا بود را چرا از سر 
راه برداش��تند، چون صدام قدرت عربیتش رشد 
کرده بود و می خواس��ت حاکم کش��ورهای عربی 
بش��ود و این مغایر با خواس��ته ی آمریکا بود. وی 
افزود: عربس��تان امروز به نمایندگی از آمریکا به 
یمن حمله کرده و حاکمان این کش��ور به دنبال 
حاکم کردن توحش در جهان اس��ام هستند که 
پیش بینی ما این اس��ت که یم��ن پیروز خواهد 
ش��د و آل س��عود، س��قوط خواهد کرد و این به 
معنی مرگ آمریکا و اسرائیل در منطقه به برکت 
خون ش��هدا اس��ت. رئیس کمیس��یون فرهنگی 
بیان داش��ت: داعش بای جان اس��تکبار خواهد 
ش��د و دامن خودشان را می گیرد.وی در رابطه با 
مذاکرات گفت: امروز آمریکا نیاز به مذاکره دارد 
و ما نیازی نداریم. حجت االسام سالک با اشاره 
ب��ه توطئه های اس��تکبار برای بران��دازی انقاب 
اسامی خاطرنش��ان کرد: در سال 2000، برای 
بران��دازی انقاب اس��امی 150 طرح را طراحی 
کردن��د، ام��ا می بینیم ک��ه امروز در 75 کش��ور 
دنیا مراس��م عزای اباعبداهلل الحس��ین)ع( برگزار 
می ش��ود و آمریکا به قدرت اسام پی برده است. 
حجت االس��ام سالک با اش��اره به پیام های این 
نشست  گفت: نخست اینکه برگزاری یادواره های 
شهدا سنگر قدرتمندی در مقابل دشمنان اسام 
اس��ت. دومین پی��ام ، وحدت ام��ت حول محور 
والیت و س��ومین پیام این اس��ت که مردم فردو 
و مل��ت ایران با آگاهی و بصیرت امید به پیروزی 
مسلمانان جهان دارند. لذا ایستادگی مردم یمن 
رس��وایی برای عربس��تان و آمریکا دارد. الزم به 
ذکر است روس��تای فردو در دوران دفاع مقدس 
114 شهید تقدیم انقاب اسامی کرده است که 
نسبت به جمعیت بیشترین شهید را در بین سایر 
روس��تاهای کش��ور دارد. از این رو فردو روستای 

نمونه ایثارگری کشور است.


