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اخبار

آمریکا تحریمهای جدیدی علیه
پتروشیمی ایران وضع کرد

وزارت خزان��هداری آمری��کا در جدیدتری��ن
اقدام��ات ضدایران��ی خود ،بخش پتروش��یمی
ای��ران را مورد تحریم قرار داد .وزارت خزانهداری
آمریکا شبکه هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس
ش��امل  39شرکت وابسته به بخش پتروشیمی
جمهوری اسالمی ایران را تحریم کرد .به گزارش
ایس��نا ،دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت
خزان��هداری آمریکا ظهر جمع��ه  ۱۷خرداد به
وقت واشنگتن در بیانیهای تحریم جدید را اعالم
کرد .طبق این بیانیه ،شرکت صنایع پتروشیمی
خلیجفارس و همچنین  ۳۹ش��رکت وابسته به
صنایع پتروشیمی خلیجفارس تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرده
اس��ت شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با
سپاه پاس��داران جمهوری اسالمی ایران ارتباط
دارد و به تنهایی نیمی از صادرات پتروش��یمی
ایران را عهدهدار اس��ت .سیگال مندلکر ،معاون
وزی��ر خزان��هداری آمری��کا در امور تروریس��م
و اطالع��ات مال��ی در این بیانیه گفت :س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی به شکل سیستماتیک و
سازماندهی شده وارد بخشهای حساس اقتصاد
ایران شده است.
پوتین در همایش «سنپترزبورگ»:

دالر ابزار فشار آمریکا شده است

رئیسجمهور روسیه روز گذشته در همایش
بینالمللی «سنپترزبورگ» خواستار تجدیدنظر
در نقش دالر با توجه به اس��تفاده دولت آمریکا
از آن به عنوان ابزار فشار شد .به گزارش فارس،
والدیمیر پوتین در این همایش گفت :آمریکا به
دنبال آن اس��ت صالحیت قضایی خودش را به
دنیا گسترش دهد .پوتین پیش از این هم اقدام
دول��ت آمریکا در اعم��ال محدودیتهایی علیه
مب��ادالت دالری را «اش��تباه» توصیف کرده و
گفته چنین سیاس��تی اعتماد به دالر به عنوان
ارز ذخی��رهای را تضعیف خواهد کرد .چند روز
پیش وزیر توسعه اقتصادی روسیه با بیان اینکه
دالر بتدری��ج جایگاه خود را به عنوان ارز مرجع
در جهان از دس��ت میدهد ،گفت مس��کو سیر
«دالرزدایی» را آغاز کرده است .در همین راستا،
رؤس��ای جمهور چین و روسیه برای کند کردن
لبه تحریمهای آمریکا قراردادی امضا کردند که
به موجب آن دالر از مبادالت تجاری  2کش��ور
حذف و مبادالت  2کش��ور با «روبل» و «یوآن»
انجام خواهد شد.

گروه سیاس�ی :حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای،
رهبر حکیم انقالب اسالمی عصر سهشنبه در اجتماع
عظیم و پرش��ور قش��رهای مختلف مل��ت در حرم
مطه��ر امام خمینی(رض) ،راز و سِ ��ر تداوم جاودانه
جاذبه بینظیر امام راحل را مختصات ش��خصیتی و
موهبتهای خدادادی ایشان خواندند و با تشریح ابعاد
و اجزای «راه و منطق مقاومت و ایستادگی» به عنوان
درس بزرگ امام برای ملت و مسؤوالن تأکید کردند:
ای��ن فکر و راه پرجاذبه هر روز بیش از پیش ملتها
را به خ��ود جلب میکند و ملت ایران و مس��ؤوالن
نظام نیز این راه روش��ن الهی را تا رس��یدن به نقطه
بازدارندگی در همه ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،نظامی،
اجتماعی و فرهنگی ادامه خواهند داد.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اسالمی در تشریح مصداقها و
اسرار جاذبه حیرتانگیز امام گفتند :در تمام  3دههای
که از فراق امام محبوب ،بدرقه تاریخی و وداع باشکوه
ملت با آن عزیز جاودانه میگذرد ،تالشهای زیادی
در خارج و داخل برای کمرنگ ش��دن یاد و نام و راه
امام و نادیده گرفته شدن اصول کالن مدیریتی ایشان
ص��ورت گرفته و میگیرد اما واقعیت این اس��ت که
جاذبه امام بزرگوار نه فقط کاهش نیافته بلکه امتداد
بیشتری پیدا کرده است .ایشان اجتماع باشکوه مردم
در سیامین س��الگرد عروج ملکوتی روح خدا و نیز
راهپیمایی افتخارآمیز ملت ایران در روز جهانی قدس
را نشانههایی آش��کار از اس��تمرار جاذبه امام راحل
خواندند و افزودند :روز قدس در بیش از  ۱۰۰کشور
جهان نیز مراس��م خاص یا راهپیمایی برگزار شد و
نش��ان داد  ۴۰س��ال بعد از اقدام امام در تعیین این
روز جهانی ،جاذبه و نفوذ ایشان به گونهای است که
ملتها را همچنان به حرکت وامیدارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به تالشهای
خباثتآمیز آمریکاییها و دنبالهروهای آنها از جمله
برخی س��ران خائن عرب برای به فراموش��ی سپرده
شدن مس��اله فلس��طین افزودند :در چنین وضعی
تودهه��ای م��ردم در بیش از  ۱۰۰کش��ور جهان در
پرت��و نفوذ جاودان��ه امام به دفاع از قدس ش��ریف و
مظلومان فلسطینی میپردازند و این واقعیت بار دیگر
اثبات میش��ود که هیچ مسالهای در جهان با جاذبه
شورآفرین خمینی کبیر قابل مقایسه نیست.
ایشان با تشکر عمیق قلبی از ملت ایران به علت
حضور آبرومند و پرشکوه در روز جهانی قدس امسال
در سراس��ر کشور افزودند :ملت نشان داد حقیقتاً در
عمل به توصیهه��ای امام کوتاهی نکرده و نمیکند.
رهبر انقالب اس�لامی در تبیین سِ ر جاذبه بینظیر
ام��ام راحل عظیمالش��أن ،مختصات ش��خصیتی و
موهبته��ای الهی ام��ام را عامل اصل��ی خواندند و
افزودند :در تاریخ ،ای��ن خصوصیات ،در این حد ،در
کمتر کسی جمع شده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای «ش��جاعت ،حکمت،

تدبیر ،پارس��ایی و پرهیزکاری ،دلباخته خدا بودن،
ظلمستیزی ،حمایت و دفاع از مظلوم ،عدالتخواهی،
رفتار و گفتار صادقانه با مردم و مجاهدت دائم در راه
خدا» را از جمله ویژگیهای بارز امام برش��مردند و
افزودند :این خصوصیات ،تجسم عمل صالح است و
در هر کس مجتمع ش��ود ،خداوند همانگونه که در
قرآن فرموده مهر و محبت او را در دلها قرار میدهد.
ایشان در همین زمینه افزودند :بنابراین محبت مردم
به آن عزیز به عرش سفر کرده« ،تحمیلی ،تبلیغی و
تلقینی» نیست ،بلکه کار خدا و محبتی الهی است.
رهبر انقالب اس�لامی با تمرکز سخنانشان بر یکی
از خصوصیات اصلی امام خمینی یعنی «مقاومت و
ایستادگی در برابر موانع و مشکالت» افزودند :همین
خصوصیات است که امام را در زمان حیات ایشان و
نیز در طول تاریخ در هیأت یک «مکتب ،اندیشه ،راه و
تفکر» مطرح کرده است .ایشان مبارزه خستگیناپذیر
و امیدواران��ه ام��ام در دوران طاغوت و نیز تداوم این
مبارزه و ایستادگی در مقابل همه موانع و دشمنیها
در بعد از پیروزی انقالب را یادآور شدند و با استناد به
آیات قرآن کریم افزودند :امام حقیقتاً بسیاری از آیات
قرآن را با این ایستادگی و مقاومت معنا کرد.
رهب��ر انقالب با اش��اره به بیاثر ب��ودن تهدید و
تطمیع و فریب دشمنان در امام راحل گفتند :دشمن
تالش فراوان میکرد با روشهای مختلف دس��تگاه
محاس��باتی امام را دچار اختالل و او را از راه مقاومت
منص��رف کند ولی آن بزرگ��وار با اتکا بر بینات دین
مبین اسالم ذرهای تأثیر نمیپذیرفت.
حض��رت آی��تاهلل خامنهای در تش��ریح معنای
مقاومت خاطرنش��ان کردند :مقاومت یعنی انتخاب
راه صحی��ح ،آغاز حرکت در ای��ن راه ،مبارزه با موانع
و مشکالت و ادامه راه حق بدون انصراف یا توقف.
ایشان افزودند :البته در هر مسیری موانعی وجود
دارد اما کسی که راه ایستادگی را انتخاب کرده ،یا بر
این موانع غلبه میکند یا با شیوه عاقالنه آنها را دور
میزند و به راه خود ادامه میدهد.
ایش��ان راه امام خمینی را حاکمیت دین خدا بر
جامعه مس��لمین و زندگی عموم م��ردم خواندند و
افزودند :آن مرد عظیمالش��أن پس از تش��کیل نظام
جمهوری اسالمی اعالم کرد در این راه نه به کسی ظلم
میکنیم و نه زیر بار ظلم خواهیم رفت که این حرف
یعنی «مقاومت در مقابل ظالم و حمایت از مظلوم»
برگرفته از متن دین و قرآن است و خردمندان عالم و
هر عقل سلیم نیز آن را تأیید میکنند .رهبر انقالب
برآشفته ش��دن دولتهای مستکبر و استعمارگر از
این شعار راهبردی امام را بدیهی و طبیعی دانستند
و افزودند :برای ظالمان ،متجاوزان و باجگیران عالم،
ظهور یک «نظام حکومتی حامی مظلوم و مقاوم در
برابر ظلم» ،بس��یار گران بود به همین علت از همان
روز اول ،دش��منی و خباثت و ناجوانمردی را شروع
کردند که تاکنون نیز ادامه دارد.

حضرت آی��تاهلل خامن��های «پایهگ��ذاری فکر
مقاومت»« ،حرکت مقتدرانه و هوش��مندانه در این
راه» و «گ��م نکردن ه��دف» را درس و یادگار بزرگ
امامخمین��ی(ره) برای ملت و مس��ؤوالن خواندند و
خاطرنش��ان کردند :این راه عزتآفری��ن بتدریج از
مرزهای ایران نیز فراتر رفت و گسترده شد.
ایشان علت اقبال ملتها به راه امام خمینی(ره)
یعن��ی مقاومت را جاذب��ه ذاتی این راه دانس��تند و
افزودند :در این روند ،جمهوری اس�لامی ،هیچگونه
تحمیلی به ملتها نکرده است همچنانکه برگزاری
مراسم یا راهپیمایی روز قدس امسال در بیش از 100
کش��ور نیز به انتخاب و پس��ند خود ملتها صورت
گرفت .رهبر انقالب اس�لامی «مقاوم��ت» را کلمه
مش��ترک و مورد قبول همه ملتها در غرب آس��یا
خواندند و خاطرنشان کردند :البته برخی هنوز جرأت
نمیکنند وارد میدان شوند اما بسیاری نیز در میدان
هس��تند .حضرت آیتاهلل خامنهای جبهه مقاومت
را ام��روز قویتر از هر روز دیگر دانس��تند و افزودند:
شکس��تهای آمریکاییها در لبنان ،عراق ،سوریه و
فلسطین ،نمود اقتدار جبهه مقاومت است.
ایش��ان مقاومت بیوقفه ملت ای��ران و توفیق و
پیشرفت جمهوری اس�لامی را مشوق دیگر ملتها
به «مقاومت» برش��مردند و افزودن��د :صاحبنظران
بینالملل��ی و برخی تحلیلگران آمریکایی نیز به این
واقعیت اذعان کردهاند .رهبر انقالب ایستادگی و غلبه
مل��ت و نظام بر موانع را از مهمترین علل دش��منی
آمریکاییها دانستند و افزودند :آنها میخواهند ملت
ایران دستهایش را در مقابل زورگوییها باال ببرد و
تسلیم شود و چون ملت زیر بار این خفت نمیرود،
مستکبراندشمنیمیکنند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه اقدام امام
در انتخاب مس��یر و اندیشه مقاومت ،دارای پشتوانه
قوی منطقی ،عقالنی ،علمی و دینی است ،در تبیین
عناصر و اجزای منطق اندیش��ه مقاومت امام گفتند:
یک��ی از اجزای منطق مقاومت« ،ش��رف و هویت و
انسانیت هر ملت» است که هرگاه با تهدید و زورگویی
و تحمیل مواجه میش��ود ،در مقابل آن میایس��تد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای واقعیت «عقبنش��ینی
دشمن در مقابل مقاومت و ایستادگی» را یکی دیگر
از اجزای منطق و اندیشه مقاومت دانستند و افزودند:
تسلیمشدن در مقابل دش��من موجب پیشروی او
میش��ود اما اگر در مقابل زیادهخواهی و باجخواهی
دشمن مقاومت شود ،پیشروی او متوقف خواهد شد،
بنابراین از این زاویه نیز «صرفه با مقاومت» است.
ایش��ان افزودن��د :تجربه جمهوری اس�لامی در
40سال گذشته نیز مؤید همین مطلب است ،زیرا هر
جا ایستادگی کردیم ،موفقیت و پیشرفت نصیب ما
شده است و هرجا بر اساس میل طرف مقابل حرکت
کردیم ،ضربه خوردیم .رهبر انقالب اسالمی در بیان
س��ومین جزء از اجزای منطق مقاومت خاطرنشان

کردند :مقاومت و ایس��تادگی هزینه دارد اما هزینه
تسلیمشدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است.
حض��رت آیتاهلل خامنهای ی��ک نمونه از هزینه
باالی تسلیم بودن در برابر زورگویان را رژیم پهلوی
برشمردند که با وجود همه کوتاه آمدنها و امتیازاتی
که به آمریکا میداد ،تحقیر هم میشد.
ایشان گفتند :دولت سعودی یک نمونه دیگر است
که هم دالر میدهد و هم بر اس��اس خواسته آمریکا
موضعگیری میکند اما توهین هم دریافت میکند و
به او لقب «گاو شیرده» میدهند.
رهبر انقالب اس�لامی مبانی دینی و آیات قرآنی
را یکی دیگر از اجزای منطق اندیش��ه مقاومت امام
دانستند و خاطرنشان کردند :آیات متعددی در قرآن
وجود دارد که به جبهه حق و مقاومت ،وعده پیروزی
میده��د و تأکید میکند جبهه حق ممکن اس��ت
قربانی بدهد اما شکست نخواهد خورد.
حض��رت آی��تاهلل خامنهای همچنی��ن موضوع
«امکانپذی��ر ب��ودن مقاومت در براب��ر قدرتها» را
بخش��ی از اج��زای منطق مقاومت در اندیش��ه امام
برشمردند و گفتند :امام بزرگوار برخالف تفکر غلطی
که میگوید «فای��دهای ندارد» و ی��ا «نمیتوانیم»،
مقاومت در برابر گردنکلفتهای دنیا را امری ممکن
میدانست و بر اساس همین مبنا ،در دوران نهضت
اسالمی و همچنین بعد از پیروزی انقالب اسالمی در

برابر فشارها ،ایستادگی کرد.
ایش��ان دی��دگاه برخی اف��راد که تح��ت عنوان
روشنفکری ،مقاومت و ایستادگی را بیفایده میدانند،
خطایی بزرگ خواندند و افزودند :اینگونه نگرش ناشی
از خطای محاسباتی اس��ت و خطای محاسباتی در
هر موضوعی نیز ناشی از نشناختن عوامل گوناگون
مرتبط با آن موضوع است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :برای آنکه
در موضوع لزوم مقاومت در برابر زورگویان عالم دچار
خطای محاسباتی نشویم ،باید به واقعیات و حقایق
مربوط به جبهه استکبار و آمریکا بخوبی مطلع باشیم
و از واقعیات ،ظرفیته��ا و تواناییهای خودمان نیز
شناخت صحیحی داشته باشیم.
حضرت آی��تاهلل خامنهای یک��ی از تواناییها و
ظرفیتهای نظام جمهوری اسالمی را قدرت مقاومت
آن بر مبن��ای تفکر امام(ره) دانس��تند و گفتند :در
ادبیات سیاس��ی بینالمللی از این موضوع به عنوان
«مقاومت به ش��یوه امام خمینی(ره)» یاد میشود و
برخی سیاس��تمداران و صاحبنظران برجسته غربی
نی��ز در این زمینه مقاله نوش��تهاند و از آن بهعنوان
«دکترین مقاومت خمینی» نام برده و تأکید کردهاند
این دکترین مقاومت ،ش��اهرگهای سیطره غرب و
آمریکا را هدف گرفته است.
ادامه در صفحه 2

بازگشت همه بهسوي اوست

شاعر ارجمند
جناب آقای مرتضی امیریاسفندقه
درگذشت مادر ارجمندتان که از جمله مادران حماسهساز
و مادردو شهیدگرانقدر دفاعمقدس بودند ،ما را متاثرکرد؛ مارا درغمخود شریک بدانید
سیدعلی موسویگرمارودی ،محمدحسین جعفریان ،یوسفعلی میرشکاک ،محمدجواد محبت،
علیرضا قزوه ،مصطفی محدثیخراسانی ،جواد محقق ،ولیاهلل کالمیزنجانی ،حسین قرایی،
کاظم رستمی ،حامد محقق ،علیاصغر اقتداری ،حسن دلبری ،حسن فرامرزی ،جواد جعفرینسب،
حسین شنوایی ،اطهر سیدموسوی ،سیدابوطالب مظفری ،حسین ابراهیمی ،محمدکاظم کاظمی،
یوسف بینا ،فریبا یوسفی ،مجید سعدآبادی ،وحید دانا ،عبدالحمید رحمانیان ،صادق رحمانی،
سعید یوسفنیا ،بهروز قزلباش ،سودابه امینی ،افسون امینی ،هادی محمدزاده ،سیدرضا
محمدی ،سیدضیاء قاسمی ،کامران شرفشاهی ،عباس چشامی ،محبوبه بزمآرا ،مرضیه موفق،
میثم مرادی ،عبداهلل نجفزاده ،پروانه نجاتی ،هاشم کرونی ،غالمرضا کافی ،ایرج قنبری،
زهرا بیدکی ،سینا علیمحمدی ،انسیه موسویان ،آرش شفاعی ،رضا افضلی ،محمدباقر
کالهیاهری ،محمود اکرامیفر ،حسن روشان ،قربان ولیئی ،سیدعبداهلل حسینی ،بیژن ارژن،
سیدمحمود سجادی ،حشمت سیدموسوی ،ناصر فیض ،امید مهدینژاد ،سعید بیابانکی،
حسین اسرافیلی ،محمدرضا سهرابینژاد ،عبدالرحیم سعیدیراد ،پرویز بیگی حبیبآبادی،
سعید حدادیان ،فاطمه طارمی ،فاطمه نانیزاد ،سیدوحید سمنانی ،عباسعلی سپاهییونسی،
محمدحسین نعمتی ،علیمحمد مودب ،محمدمهدی سیار ،میالد عرفانپور ،غالمعباس ساعی،
مجید نظافت ،سیداحمد میرزاده ،علیاصغر جعفری ،بهزاد پورحاجیان ،مصطفی علیپور،
راضیه رجایی ،جواد شیخاالسالمی ،زهرا محدثیخراسانی ،جمیلهسادات کراماتی ،مهدی
آخرتی ،محمدتقی قشقایی ،حسین دهلوی ،حسین صیامی ،سجاد رشیدیپور.

