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اخبار
تشکر رهبر انقالب از تیم
قهرمان وزنهبرداری در
مسابقاتجهانی
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی از تیم ملی
وزنهبرداری جمهوری اسالمی ایران که با قهرمانی
در مسابقات جهانی افتخارآفرید ،تشکر کردند.
ایشان همچنین از آقای علیرضا کریمی کشتیگیر
ســرافــراز کشورمان در مسابقات جهانی کشتی
قدردانی کردند.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن پیام حضرت آیت ا...خامنهای به این
شــرح اســت :از تیم قهرمان در مسابقات جهانی
وزن ـهبــرداری که موجب خرسندی ملت ایــران شد
صمیمانه تشکر میکنم و از آقای علیرضا کریمی
پهلوان سرافراز کشورمان که نماد عزت ایرانیان شد
از صمیم دل قدردانی میکنم.

موافقت رهبر انقالب با عفو
یا تخفیف مجازات تعدادی از
محکومان

ب ـ ه مناسبت ف ــرا رســیــدن مــیــاد مسعود حضرت
ختمیمرتبت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام
جعفر صــــادق(ع) ،رهبر معظم انقالب اسالمی با
پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازاتهزار و هفت
محکومان محاکم عمومی و انقالب ،سازمان
نفر از
ِ
قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی
موافقتکردند.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،آیتا ...آملی الریجانی رئیس قو ه قضاییه در
نامهای به رهبر معظم انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا
تخفیف و تبدیل مجازات محکومانی را که در کمیسیون
مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه واجــد شرایط
الزم تشخیص داده شدهاند ،ارائه کرد که این پیشنهاد
در اجرای بند  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساسی ،مورد
موافقت حضرت آیتا ...خامنهای قرار گرفت.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای اسالمی:

امروز فرعون آمریکا ،رژیم صهیونیستی و دنبالههای آنان در منطقهاند

حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی
در خجسته مــیــاد نبی مــکــرم اســـام حــضــرت محمد
مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صــادق(ع) در دیدار
سران سه قوه ،جمعی از مسئوالن نظام ،سفیران کشورهای
اسالمی و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی ،پیروی از
تعالیم حضرت ختمی مرتبت را شرط رهایی امت اسالمی
از مشکالت داخلی ،منطقه ای و جهانی خواندند و تأکید
کردند :دنیای اسالم اگر عزت و قدرت می خواهد ،وحدت
و استقامت را سرلوحه خود قرار دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
رهبر انقالب اسالمی با تبریک این عید سعید به ملت
ایــران ،امت اسالمی و همه آزادگــان جهان خاطرنشان
کردند :پیامبر عظیم الشأن اسالم ،رحمت پروردگار برای
همه بشریت بود و پیروی از او ملتها را از ظلم و استکبار
قدرتها ،اختالفات طبقاتی ،اشرافیتهای ظالمانه و دیگر
رنج ها و اسارتها نجات می دهد.
ایشان با اشاره به تأکیدات پروردگار به پیامبران الهی و
پیروان آن ها دربــاره استقامت و پایداری بهعنوان شرط
پیروزی ،افزودند :امروز هم استقامت در راه پیامبر عظیم
الشأن اسالم می تواند توطئه های بزرگ زورگویان جهانی
را ناکام بگذارد.حضرت آیت ا ...خامنه ای «آمریکا ،رژیم
صهیونیستی ،مرتجعین و وابستگان به قدرتها» را «فرعون
های امروز جهان» خواندند و با اشاره به تالش آن ها برای
ایجاد اختالف و جنگ در امت اسالمی گفتند :برخی
سیاست مداران آمریکایی خواسته یا ناخواسته اذعان کرده
اند که باید در منطقه غرب آسیا جنگ و درگیری به وجود آید
تا رژیم صهیونیستی در حاشیه امن قرار گیرد و پیکر خونین
دنیای اسالم ،توان پیشرفت نداشته باشد.رهبر انقالب
اسالمی با ابــراز تأسف شدید از پیروی برخی حاکمان
منطقه از خواسته های آمریکا افزودند :جمهوری اسالمی
هیچ انگیزه ای برای اختالف با دولت های مسلمان ندارد
و همانگونه که در داخل ایران ،وحدت و برادری را حاکم
کرده است ،در دنیای اسالم نیز معتقد و عالقه مند و پیگی ِر
وحدت و اتحاد است .ایشان تأکید کردند :زبان ما در مقابل
دنباله روهای آمریکا در منطقه ،زبان نصیحت است و بنا
نداریم به حرف های برخی جهال پاسخ بدهیم اما آن ها

را نصیحت می کنیم که خدمت به ظالمان جهانی به ضرر
خود آن هاست و به فرموده قــرآن ،همراهی با ظالمان
سرانجامی جز نابودی ندارد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای هدف نهایی دشمنان را از ایجاد
گروههای تکفیری ،ایجاد جنگ شیعه و سنی خواندند
و افزودند :خداوند دشمنان ما را احمق آفریده و همین
موجب شد هدف دشمنان اسالم یعنی جنگ مذهبی،
محقق نشود و انشـــاءا ...در آینده نیز محقق نخواهد
شد.رهبر انقالب اسالمی «ایستادگی» را رمز پیروزی در
مقابل تکفیری های وحشی دانستند و افزودند :مقابله
ما با آن ها ،مقابله با ظلم و تحریف اسالم بود و اکنون نیز
دنباله های آن ها هر جا که باشند ،عامل آمریکا و صهیونیزم
هستند و ما در مقابل آن ها خواهیم ایستاد.
ایشانوحدتامتاسالمیوایستادگیدرمقابلصهیونیزم
و دیگر دشمنان اسالم را عالج دردهای دنیای اسالم و راه
رسیدن به قدرت و عزت برشمردند و تأکید کردند :مسئله
فلسطین امروز در رأس مسائل سیاسی امت اسالم است
و همه موظفند برای آزادی و نجات ملت فلسطین تالش و
مجاهدتکنند.رهبرانقالب،ادعایدشمناناسالمدرباره
اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ناشی
از ناتوانی و عجز آن ها دانستند و افزودند :دنیای اسالم
بالشک در مقابل این توطئه میایستد و صهیونیست ها با
این کار ضربه بزرگتری می خورند و فلسطین عزیز بدون
تردید سرانجام آزاد خواهد شد.

حضرت آیت ا ...خامنه ای با تجلیل از «شجاعت ،بصیرت
و استقامت ملت ایران» در عبور از گردنه های بسیار دشوار
 ۴دهه اخیر افزودند :دوستان جمهوری اسالمی در سراسر
دنیا و دشمنان ایران بدانند مشکالت پیش رو ،حتم ًا از
مشکالت  ۴دهــه گذشته کوچکتر خواهد بــود و ملت
ایران با توانی بیشتر ،همه آن ها را خنثی می کند و پرچم
عزت اسالمی را در قله هایی باالتر به اهتزاز در خواهد
آورد.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،رئیس جمهور
مشکالت امــروز جهان اســام را نتیجه فاصله گرفتن از
قرآن و وحی دانست و افزود :امروز مردم مسلمان منطقه
در برابر تروریستها و حامیان مستکبر و صهیونیزم به
پیروزی رسیده اند و دشمنان در فکر توطئههای جدیدی
هستند.آقای روحانی با بیان این که همچنان باید در برابر
آمریکا ،رژیم اشغالگر قدس و اذناب آن ها هوشیار باشیم،
گفت :دشمنان با استفاده از بیتالمال مسلمین ،منطقه را
تبدیل به انبار سالح و دخالتهای خود را در منطقه بیشتر
کردهاند.رئیسجمهور با بیان این که آمریکا در گرماگرم
جنگ سوریه با تروریستها پایگاه هوایی این کشور را برای
کمک به داعش و دیگر تروریستها بمباران کرد ،افزود:
هر زمانی که پیروزی بزرگی بــرای مــردم سوریه حاصل
شد ،رژیم صهیونیستی به بهانهای بخشی از خاک سوریه
را بمباران کرد.رئیس جمهور با اشــاره به توطئ ه جدید
پیش روی جهان اســام ،افــزود :قدس متعلق به اسالم،
مسلمانان و فلسطینیهاست و جایی برای ماجراجویی
جدید استکبار جهانی وجود ندارد .آقای روحانی با بیان
این که هدف بلند مسلمانان آزادی قدس است ،گفت:
جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال صلح و ثبات در
منطقه و با تغییر مرزهای جغرافیایی مخالف و با حمایت از
ملتها در برابرتروریسم ،خواهان حل مشکالت از طریق
مذاکره اســت ،اما در عین حال هیچ ملت مسلمانی از
جمله ملت ایران تجاوز استکبار و صهیونیزم به مقدسات
اسالمی را تحمل نخواهد کرد.رئیس جمهور با بیان این که
مسلمانان از جمله ملت فلسطین باید در برابر توطئه بزرگ
اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی یکصدا
بهپا خیزند ،افزود :کشورهای اسالمی و سازمان همکاری
اسالمی مسئولیت سنگینی در این زمینه بر دوش دارند.

ایران برای نخستین بار قهرمان
وزنه برداری جهان شد

تیم ملی وزنه برداری ایران در پیکارهای بزرگساالن جهان
در آمریکا با کسب  509امتیاز برای نخستین بار قهرمان
جهان شد .به گزارش ایرنا ،در این رقابت ها کیانوش رستمی
یک مدال نقره در حرکت یک ضرب دسته  85کیلوگرم،
سهراب مرادی سه مدال طال در دسته  94کیلوگرم ،سید
ایوب موسوی دو برنز حرکت دو ضرب و مجموع دسته 94
کیلوگرم ،علی هاشمی دو مدال طال و یک برنز در دسته
 105کیلوگرم ،بهداد سلیمی دو مدال نقره و برنز و سعید
علی حسینی دو مدال نقره و یک برنز را برای کشورمان به
ارمغان آوردند.در این پیکارها علی میری و علیرضا سلیمانی
عنوان هفتم دسته های  85و  105کیلوگرم را به دست
آوردند تا در نهایت تیم ایران در بخش مردان با  5طال3 ،
نقره و  6برنز برای نخستین مرتبه قهرمان جهان شود.

پاسخ سخنگوی وزارت امور
خارجه ایران به اظهارات تیلرسون
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات وزیر
امور خارجه آمریکا گفت  :بیان مکرر اتهامات بی اساس و
دروغ ،هیچ کمکی به جبران خطاهای راهبردی و بزرگ
آمریکا در قبال ایران و منطقه طی دهه های اخیر نخواهد
کرد .به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی سخنان اخیر رکس
تیلرسون وزیر امور خارجه ایاالت متحده بعد از دیدار با
نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را اصرار بی
مورد و لجاجت بی ثمر در تکرار اتهامات واهی درباره
جمهوری اسالمی ایران خواند.

پنتاگون :حضورمان در سوریه
تابع جدول زمانی نیست
اریک پاهون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت :تا زمانی
که الزم باشد و این اطمینان حاصل شود که بازگشتی
بــرای داعــش وجــود ن ــدارد در ســوریــه میمانیم .مــا به
تعهدات مان در عرصههای میدانی در حمایت از شرکای
مان و ممانعت از بازگشت گروههای تروریستی پایبندیم.

