
 نماي نزديك

   پيام تسليت رهبر معظم انقالب
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي شهادت جمعي از پاسداران 
انقالب اس��المي در حادثه تروريستي سيس��تان و بلوچستان را تس��ليت گفتند و خطاب به 
دستگاه هاي مسئول تأكيد كردند با تمركز بر اين جنايت كه ارتباط عامالن آن با سازمان های 

جاسوسي برخي كشورها مسلم است، موضوع را با جديت دنبال كنند. 
متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
دس��ت جنايتكار مزدوران بار ديگر به خون جوانان صالح و خدمتگزار كشور آلوده شد و جمعي 
از سرمايه هاي انساني كه خود را وقف حراس��ت از مرزها و پاسداري از امنيت مردم كرده بودند، 
در حمله  تروريست های سيه رو و س��نگدل به شهادت رس��يدند. ارتباط عامالن اين جنايت با 
سازمان های جاسوسي برخي كشورهاي منطقه و فرامنطقه مسلم است و دستگاه هاي مسئول 
كشور بايد بر آن تمركز كنند و آن را با جديت دنبال كنند. اينجانب به خانواده ها و بازماندگان اين 
شهيدان مظلوم و به خانواده  بزرگ سپاه پاسداران انقالب اسالمي تسليت و تبريك مي گويم و صبر 
و پاداش الهي را براي آنان و علّو درجات براي شهداي عزيز و شفاي عاجل براي مجروحان از خداوند 

متعال مسئلت می كنم. پيگيري قصور احتمالي در اين حادثه نيز وظيفه  حتمي سپاه است.
 سيدعلي خامنه اي ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
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دفاع از امنیت و الزامات آن
ش��امگاه روز چهار  ش��نبه ۲4 بهمن ماه بار ديگر در اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان دس��ت جنايتكار مزدوران بيگانه به خون جوان��ان صالح و 
خدمتگزار كشور آلوده ش��د و جمعی از بهترين جوانان كه همت خود را 
صرف حراست از مرز  ها و تأمين امنيت و آرامش برای ملت عزيز ايران كرده 
بودند، در پی يك اقدام كور تروريستی به شهادت رسيده و مجروح شدند 
و بر فهرست بلند شهدا و ايثارگران ايران اسالمی افزودند و به مراد خود 
كه همانا پيوستن به شهدای صدر اسالم بود رسيدند، اما اين حادثه تلخ 
مسئوليت مسئوالن كشور و فرماندهان عرصه پاسداری از انقالب اسالمی 

را دوچندان می كند. 
بروز اين حادثه و در شرايط كنونی كه انقالب اسالمی گام دوم خود را آغاز 
كرده است، بيانگر اهميت و دش��واری راهی است كه از آغاز تاكنون طی 
شده است. سال های آغازين پيروزی انقالب اسالمی مملو از صحنه های 
اينچنينی بود كه جوانان اين كشور برای حفظ تماميت ارضی و استقالل و 
امنيت كشور در مقابله با توطئه های بيگانگان برای تجزيه كشور ايستادند 
و با ايثارگری و از خودگذشتگی در عين خنثی سازی توطئه های دشمنان، 
امنيت كنونی را به ارمغان آوردند و چه بسا اگر آن ايثارگری  ها از روزهای 
آغازين نبود، اكنون ايران به چندين كشور تقسيم شده و هر بخش كشور 
زير سلطه قدرت های بيگانه بود و مردم ايران برای سركشی به اقوام خود 
و برای ورود به استان های ديگر بايد ويزا می گرفتند، البته مشروط بر آنكه 

امنيتی وجود داشته باشد. 
اين حادثه دست دش��منان انقالب اس��المی را نيز رو كرد و نشان داد كه 
ادعای آنها در مقابله با تروريسم نيز پوچ و بی معنی است، چراكه وقتی در 
همين يك سال گذشته سران آل سعود و امارات از انتقال جنگ به درون 
ايران و درگير كردن ايران با يك بحران داخلی وعده داده بودند، عقبه اين 
گروهك های تروريستی كامالً آشكار شده و اگر اين مواضع با اظهارات ترامپ 
و پمپئو كه بار  ها تأكيد كرده اند كه برای مهار و مقابله با ايران به سردمداران 
كنونی حاكم در عربستان نياز دارند و به همين دليل حاضر به محكوميت 
آنها به دليل جناياتی نظير قتل خاشقچی و اعدام و سركوب مخالفان داخلی 
عربستان نيستند، سهم امريكايی  ها و بعضی از سران كشورهای اروپايی در 

اين حادثه كمتر از سران مزدور كشورهای منطقه نيست. 
اين حمايت  ها و دخالت  ها در شرايطی است كه اكنون پايتخت های اين 
شيخ نشين  ها و مناطق غربی پاكستان جوالنگاه اين تروريست   ها است كه 
نگهداری اسرای اخير در خاک پاكستان بيانگر ابعاد پيچيده اين توطئه 
است، به ويژه آنكه اين اقدام تروريستی نيز در آستانه سفر محمد سلمان به 

پاكستان صورت گرفته است. 
همزمانی اين حادثه با نشست حاميان تروريست  ها در لهستان و البته با هدف 
تحت الشعاع قرار دادن راهپيمايی عظيم و پرشكوه مردم ايران در ۲۲ بهمن 
ماه، از سوی ديگر در عين اثبات پايگاه مردمی نظام اسالمی مهر بطالن بر 
ادعاهای سران كاخ سفيد در حمايت ايران از تروريسم می زند.  در بررسی ابعاد 

اين حادثه توجه به چند نكته پيرامون اين حادثه ضروری است. 
۱- كاخ سفيد طی ماه های اخير با تشديد تحريم های اقتصادی و با هدف 
ايجاد نارضايتی اجتماعی سناريوهای پيچيده و گسترده ای را به اجرا در آورده 
است، هدف اصلی آنها در اين جريان سازی بحران سازی داخلی و تبديل آن 
به بستری برای تقابل مردم با نظام بود، اما به رغم اين برنامه ريزی يك ساله، 
حضور دهها ميليونی مردم در صحنه راهپيماي��ی ۲۲ بهمن كه به بيعت 
ديگر عامه مردم با اصول و ارزش های انقالب به رغم گذر 40 سال از پيروزی 
انقالب و تحوالت نسلی است، نشانگر شكست اين سناريوی كاخ سفيد، 
صهيونيست   ها و متحدان اروپايی و منطقه ای كاخ سفيد است. به همين 
دليل تحريك فريب خوردگان مزدور جيش الظلم به اين اقدام كور تروريستی 
هدفی جز تحت الشعاع قرار دادن حماسه ملی مردم ايران و انتشار بيانيه مهم 

رهبر معظم انقالب در آستانه ورود به گام دوم انقالب نداشته است. 
۲- انتخاب استان هايی نظير خوزستان و سيستان و بلوچستان و كردستان 
و...  برای اينگونه اقدام تروريس��تی نشانه تالش دش��من برای تحريك 
انگيزه های قومی و مذهبی در مقابله با نظام اسالمی است و اين در حالی 
است كه مرور اجمالی بر خدمات نظام اسالمی در طول 40 سال گذشته 
در اينگونه استان ها، كه باعث شده است كه شرايط اين استان  ها با گذشته 
دچار تحول جدی ش��ود، بيانگر اين اس��ت كه بعد عدالت محوری نظام 
اسالمی در اينگونه استان های محروم بيش از نقاط ديگر جلوه گر شود و 
به همين دليل است كه در همين راهپيمايی ۲۲ بهمن امسال نرخ رشد 
ميزان مشاركت مردم در اين استان  ها بيش از استان های ديگر بود و اين در 
حالی است كه شايد تأثير فشار  ها و تحريم های دشمنان در اين استان   ها 
بيش از ديگر استان ها بوده باشد، اما حضور مردم باور به حقانيت و مسير 

حق نظام اسالمی است. 
۳- در پی اي��ن حادثه اگر چه علما و مس��ئوالن محلی اس��تان، اقدام 
تروريست  ها را محكوم كردند، اما بديهی است كه اين كافی نيست، چراكه 
 اين اقدامات كور محصول آموزه های وهابی با پشتيبانی سعودی ها است 
كه  نقش عمده ای در تحريك جوانان در اينگونه استان ها داشته و بعضاً 
دارند و اكنون مورد سوءاستفاده دشمنان نظام اسالمی واقع شده است. 
بر اين اساس ضرورت دارد كه علما و شيوخ قبايل در اين استان   ها به طور 
متفاوت به جبران مافات پرداخته و به جای محكوميت صرف، زمينه  ها و 
بسترهای اينگونه اقدامات را از بين برده و دائم نظام را متهم به بی تفاوتی 

و بی اعتنايی به بخش های سنی نشين نكنند. 
4- اگر تا مدت   ها برخی كشور  ها حمايت و حتی سوء استفاده تروريست  ها از 
خاک شان را منكر بودند حادثه قبلی و اسارت تعدادی از مرزداران و انتقال 
آنها به پاكستان و نهايتاً آزادی آنها از طريق مرز اين كشور، اگر بيانگر حمايت 
سرويس   های نظامی و جاسوسی آنها از تروريست   ها نباشد، حداقل نشانگر 
ناتوانی آنها در مديريت داخلی كشورشان است، لذا اين شرايط واكنشی 
متفاوت را می طلبد. اينكه مسئول دستگاه سياست خارجی كشور به توئيت 
در فضای مجازی در محكوميت اين اقدام اكتفا كنند، مشكلی را حل نكرده 
و نيازمند ديپلماسی فعال تر است. هشدار نسبت به اقدام تالفی جويانه و 
بازگذاشتن دست نيروهای نظامی در پاسخ قدرتمندانه به اين اقدام، حداقل 
انتظار از مسئوالن كشور است. بديهی است اگر پاسخ قدرتمندانه ايران به 
اقدامات تروريست  ها در غرب كشور نبود، اكنون عمليات تروريست   ها در 

منطقه غرب كشور بايد بسيار بيشتر از شرق كشور بود. 
۵- از مدت   ها قبل، پيش بينی شده بود كه بعد از ناكامی دشمن در ايجاد 
چالش های درونی مهم  ترين راهبرد دشمن بر ناامن سازی مرزهای كشور 
و بر هم زدن امنيت داخلی متمركز خواهد شد و اين امر ضرورت هوشياری 
و آمادگی مسئوالن ذی ربط را دوچندان كرده است؛ نكته ای كه در پيام 
فرمانده معظم كل قوا نيز نسبت به بررسی قصور های احتمالی مورد تأكيد 

قرار گرفته است. 

عباس حاجی نجاری

شهدای حادثه تروریستی زاهدان امروز در اصفهان تشييع می شوند

انتحار دنباله هاي »سیرك ورشو« در زاهدان

درست در روزي 
رحيم زيادعلي

  گزارش
»س�يرك  ك�ه 
ورشو« با مدیریت 
امریكا و رژیم صهيونيس�تي و بازیگري اذناب 
منطقه اي آنها متشكل از برخي شيوخ مرتجع 
منطقه اي در لهس�تان برگزار مي شد تا به زعم 
خود »اقدام�ات بی ثبات كنن�ده ای�ران را در 
منطقه!« محك�وم كنند، گروه�ك تكفيري- 
تروریستي وابسته به دستگاه هاي اطالعاتي و 
امنيتي س�يا و موس�اد كه از پش�تيباني مالي 
عربستان برخوردار است، در اقدامي انتحاري 
دست به جنایت دیگري در زاهدان زد تا حاميان 
و مدعي�ان به اصطالح  صلح بي�ش از پيش نزد 
وجدان های بيدار و افكار عمومي دنيا رسوا شوند. 
محمد بن س��لمان، وليعه��د تازه كار عربس��تان 
ارديبهشت ۹6 در گفت وگو با تلويزيون امريكايي 
ام. بي. سي به صراحت گفته بود: » تالش مي كنيم 
نبرد را به درون اي��ران بكش��انيم. «  و اكنون اين 
تالش ها به اش��كال مختلف در حال نمايان شدن 
است تا روشن شود كه اقدامات ايران بی ثبات كننده 

است يا عربستان سعودي. 
اقدام تروريستي تكفيري ها در خرداد ۹6 به مجلس 
و حرم امام)ره(، اقدام تروريستي تكفيري ها در ۳۱ 
شهريور امس��ال در رژه نيروهاي مسلح در اهواز، 
ربودن مرزبانان ايران در مرز ميرجاوه در ۲4 مهرماه 
امسال، اقدام تروريستي ۱۵ آذرماه گذشته در حمله 
به منطقه انتظامي چابهار و اكنون اقدام انتحاري در 
حمله به حافظان صلح و امنيت در استان سيستان 
و بلوچستان كه بر اساس آخرين اخبار تأييد شده 
به شهادت ۲۷ پاس��دار و مجروح شدن ۱۲ نفر از 
نيروهاي جان بركف سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
منجر شده است، تنها نمونه هايي از اين اقدامات 
تروريستي است كه عليه ملت ايران به اجرا گذاشته 
شده است.  گرچه مدافعان حقوق بشر مانند گذشته 
باز هم ارتباطي ظاهري ميان آن كنفرانس )سيرک 
ورش��و( با اين ترور نخواهند يافت، اما مردم ايران 
سال هاست كه ارتباط ميان نشست هاي صلح طلبانه 
امريكامحور را با شرارت هاي منطقه اي ديده و درک 
كرده اند. تلخي حاصل از ترور كه اين روزها مردم 
ايران را عزادار كرده، آن هم دو روز پس از حالوت 
و شيريني حضور مردم در جشن چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب نشان مي دهد كه اين حضور تا چه 
اندازه براي دشمنان ايران گران آمده كه خشم خود 
را با ابزار گروهك های حقير منطقه بيان كرده اند. 
اما آنچه واقعيت دارد اين است كه 40 سال ترور، 

جنگ و تحريم نتوانسته است اين حضور را كم رنگ 
كند. بنابراين ادعاي مبارزه با ترور و تروريس��م در 
منطقه، از سوي حاميان تروريس��م بيش از آنكه 
واقعيت داشته باشد، يك خيمه شب بازی است كه 
كارگردان آن امريكا و بازيگران آن محور عبري- 

عربي و غربي است. 
  تشييع شهدا در اصفهان

پيكرهاي مطهر ۲۷ ش��هيد حادثه تروريس��تي 
انفجار اتوبوس س��پاه در جاده خ��اش - زاهدان 
كه روز پنج ش��نبه به اصفهان منتقل ش��ده بود، 
امروز با حضور مردم شهيدپرور اصفهان تشييع 
و براي تدفين به زادگاه های ش��ان در اين استان 
شهيدپرور منتقل مي شود. طبق آخرين آمار، در 
اين حادثه تروريستي، شهر اصفهان پنج شهيد، 
خميني ش��هر و درچه پنج ش��هيد، نجف آباد دو 
شهيد، شهرضا دو شهيد، سميرم دو شهيد، كاشان 
سه شهيد و فوالدشهر، شاهين شهر، فالورجان، 
خور و بيابانك، چادگان، تيران و آران و بيدگل نيز 
هركدام يك شهيد تقديم انقالب و نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران كردند. همچنين به گفته 
سيد حسين نازاريان، مديركل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران لرستان پيكر شهيد »عبدالرضا بروجي« 
كه در حادثه تروريس��تي سيستان و بلوچستان 
به درجه رفيع شهادت رسيد، فردا يك شنبه در 

بروجرد تشييع و به خاک سپرده مي شود. 

  پاكستان نباید جوالنگاه تروریست ها باشد
رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسالمي و رئيس 
قوه قضائيه در پيام های جداگانه شهادت جمعي از 
نيروهاي سپاه در حمله تروريستي مزدوران تكفيري 
را تسليت گفتند. سرلشكر محمدباقری، رئيس ستاد 
كل نيروهاي مسلح نيز در بيانيه اي ضمن تسليت 
شهادت جمعي از پاسداران انقالب اسالمي توسط 
گروهك تروريستي – تكفيري جيش الظلم تأكيد 
كرد: اين اقدام تروريستي و مذبوحانه فراتر از گذشته، 
مسئوليت هاي دولت و ارتش كشور پاكستان را نيز 
يادآوري كرده و انتظار اس��ت با اتخاذ تصميم هاي 
جدي و عملي و ارتقاي تدابير امنيتي و حفاظتي الزم، 
قاطعانه اجازه ندهند مناطق مرزي مشترک خود با 
ايران بيش از اين جوالنگاه تروريست هاي تكفيري 
تحت حمايت و هدايت سازمان هاي جاسوسي برخي 
كشورهاي منطقه و فرامنطقه قرار گيرد. بديهي است 
در غيراين صورت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران در چارچوب قواني��ن و مقررات بين المللی، از 
حقوق خود براي برخورد با تبعات ناشي از كوتاهي 
همس��ايگان در رفع خألهاي امنيت��ي و تهديدات 
مرزي استفاده و نسبت به مجازات تروريست ها و ساير 

تهديدگران امنيت كشور اقدام خواهند كرد. 
   بيانيه بزرگان طوایف سني و شيعه

بزرگان و معتم��دان طوايف و قبايل سيس��تان و 
بلوچس��تان هم با صدور اطالعيه ه��اي جداگانه 

اقدام تروريس��تي مزدوران اس��تكبار را محكوم و 
براي خانواده محترم شهدا صبر و شكيبايي و براي 
مجروحان حادثه شفاي عاجل درخواست كردند. 

در بخش��ي از اين بيانيه ها آمده اس��ت: حضور با 
شكوه و گسترده اهل سنت و شيعه در راهپيمايي 
۲۲ بهمن دش��منان نظام را عصباني كرده است. 
تروريست ها عامالن دنياي استكبار و به خصوص 
امريكا و رژيم صهيونيستي هستند و تحمل شادي 
مردم ايران را ندارند، به همين دليل دست به اين 
جنايت هاي وحشيانه مي زنند. اين اقدام تروريستي 
كه انتقام كور دنياي استكبار از ملت ايران بود، از 
سوي عموم اهل سنت محكوم است. تروريست ها و 
اربابان امريكايي و صهيونيستي آنان هيچ جايگاهي 

نزد مردم بلوچ نداشته و نخواهند داشت.
 بزرگان و معتمدان طوايف شيعه و سني از جمله 
طايفه هاي گرگيچ، براهويي، گمشادزهي، شهركي، 
سراواني، نارويي، ريگي، ش��اهوزهي، شهنوازي، 
مرادزهي، حس��ين بر، كرد، چاكرزهي و مرادقلي 
با صدور بيانيه و تماس با ايرن��ا اقدام جنايتكارانه 
تروريست های مزدور اس��تكبار را محكوم كردند. 
مولوي عبدالحميد اس��ماعيل زهي، مدير حوزه 
علميه دارالعلوم و امام جمعه اهل سنت زاهدان پس 
از وقوع اين حادثه تروريستي با صدور بيانيه اي اين 

جنايت ددمنشانه را محكوم كرد. 
ماموستا عبدالرحمن خدايي، عالم برجسته اهل سنت 
كردستان هم در گفت وگو با تسنيم در سنندج، در 
محكوميت حمله انتحاري عليه اتوبوس رزمندگان 
س��پاه در مح��ور زاه��دان - خاش اظهار داش��ت: 
اين جنايت تروريس��ت ها، اقدامي »ناجوانمردانه 
و ضدانس��اني« بود و همه ما علما و مردم اس��تان 
كردستان آن را به شدت محكوم مي كنيم. وي گفت: 
حضور پرشكوه و معنادار ملت ايران در جشن هاي 40 
سالگي انقالب و راهپيمايي ۲۲ بهمن به خوبي نشان 
داد كه ملت ايران پشتيبان نظام و رهبري هستند و 

همين خشم دشمنان را برانگيخت. 
  فرماندهان سپاه: انتقام مي گيریم

سردار سرلشكر پاسدار محمدعلي جعفري، فرمانده 
كل سپاه در پيام تسليتي تأكيد كرد: از دولت برادر 
پاكس��تان و نهادهاي امنيتي و ارتش اين كش��ور 
همسايه انتظار است با تشديد اقدامات و تدابير امنيتي 
در مرزهاي مشترک با جمهوري اسالمي ايران، عرصه 
را بر تروريس��ت هاي تكفيري و مزدور دشمنان دو 
ملت، تنگ و با برخورد قاط��ع با آنها امكان هرگونه 
اقدام ضد امنيتي و مخاطره انگيز را از آنان سلب نمايد. 
جعفري با محكوميت شديد اين جنايت تروريستي، 
شهادت پاسداران و بسيجيان اين حادثه را به محضر 
حضرت ولي عصر )عج( و نايب بر حقش مقام معظم 
رهبري و فرماندهي كل قوا امام خامنه اي )مدظله 
العالي(، خانواده معظم ش��هدا و مردم شهيدپرور و 
مجاهد استان اصفهان تبريك و تسليت عرض نموده 
و اطمينان مي دهيم سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
راسخ تر و مصمم تر از گذش��ته در ادامه راه و آرمان 
شهيدان واالمقام ضمن صيانت از امنيت و مرزهاي 
ميهن عزيزمان انتقام خون اين شهيدان مظلوم را از 
دشمنان خبيث و وابسته به اردوگاه استكبار جهاني 
خواهد گرفت. حجت االسالم صادقي، نماينده ولي 
فقيه در سپاه نيز در پيامي با محكوم كردن جنايت 
تروريستي در محور خاش -زاهدان ، شهادت فرزندان 
رشيد ملت ايران را تبريك و تسليت گفت. وي افزود: 
اين اقدام وحش��يانه، بيانگر عمق كينه و عصبانيت 
استكبار جهاني ، صهيونيست ها و مزدوران فرومايه 
آنان از خلق حماس��ه بي نظير ملت مؤمن ، انقالبي 
و واليتمدار ايران در ۲۲ بهمن ماه و شكس��ت هاي 
پياپي در برابر انقالب و نظام مقدس اسالمي است. 
س��ردار پاكپور، فرمانده نيروي زميني س��پاه هم با 
بيان اينكه انتقام سختي از عامالن و حاميان جنايت 
ضدبشري در سيستان و بلوچستان خواهيم گرفت، 
گفت: عامالن اين حادثه بايد منتظر تنبيهي سخت و 

پشيمان كننده باشند. 

      رهبر انقالب اسالمي در پيامي درگذشت اخوي و برخي بستگان حسين 
دهقان، وزير سابق دفاع را تس��ليت گفتند. در پيام رهبر معظم انقالب به 
حسين دهقان آمده است: سانحه غم انگيز تصادف اخوي مكرم شما و برخي 
بستگان موجب تأثر شد. صبر و اجر براي جنابعالي و ديگر بازماندگان و رحمت 

و مغفرت الهي براي درگذشتگان را از خداوند متعال مسئلت می كنم. 
      ایرنا: رئيس جمهور با ارس��ال نامه اي به محضر رهبر معظم انقالب 
اسالمي، بيانيه راهبردي ايشان را به مناسبت چهلمين سالروز پيروزي 
انقالب اسالمي، موجب زدوده شدن القائات دش��منان از چهره انقالب 
اسالمي دانست و تاكيد كرد كه دولت تحقق منويات آن حضرت را اولويت 

خود قرار خواهد داد. 
      فارس: هزار و ۷48 نفر از دانشجويان گيالن از اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خواستند تا از تصويب پالرمو و CFT كه زمينه ساز نفوذ 
گسترده و آسيب رسانی جدي و غيرقابل جبران به نظام مقدس جمهوري 

اسالمي است، خودداري كنند. 

ژه
وی

حمایترسانههايسعوديازتروریستهاي
جيشالظلم

تروريست هايي كه عليه مردم ايران عمليات انجام مي دهند، 
قريب به اتفاق از حمايت رسانه هايي خاص برخوردار هستند. 
در همين رابطه شبكه العربيه كه به دو زبان فارسي و عربي 
به بنگاه خبرپراكنی عليه جمهوري اس��المي ايران تبديل 
شده، با انتشار خبر شهادت پاس��داران ايراني، از تروريستي 
توصيف ك��ردن اين اق��دام امتناع كرده و نوش��ته: »جيش 
العدل گروهي ش��به نظامي اس��ت كه مدعي دفاع از حقوق 
اهل سنت و بلوچ اس��ت. « البته العربيه پيش تر در ماجراي 
ربوده ش��دن پنج س��رباز از هنگ مرزي ايران توس��ط اين 
گروهك تروريستي، نوشته بود كه »اين گروه اقدامات خود 
را در واكنش به رويكرد طايفه ای ايران صورت مي دهد.« اين 
رويكرد براي تفرقه افكنی قوميتي در ايران دنبال مي ش��ود. 
اين شبكه س��عودي همچنين در اكتبر ۲0۱4 مصاحبه اي 
را با صالح الدين فاروق��ي ترتيب داده و او را رهبر س��ازمان 
جيش العدل معرفي كرده اس��ت. در اي��ن مصاحبه فاروقي 
مدعي شده كه »جيش العدل راهكار نظامي را در كنار ساير 

راهكارهاي مسالمت آميز بهترين و مؤثرترين راه مي داند. «
بي بي سي هم اين ميانه از ظلم در حق ملت ايران عقب نمانده 
و وب سايت بي بي سي عربي با انتشار خبر اقدام تروريستي 
جيش العدل ب��ه اس��تفاده از واژه انتحاري بس��نده كرده و 
نوشته است: »جيش العدل يك گروه مسلح سني است كه 
از س��ال ۲0۱۲ بنا برآنچه دفاع از حقوق اهل سنت در برابر 

ظلم اكثريت ش��يعه مي خواند اقدام به حمل س��الح كرده 
است. « بي بي س��ي ترجيح مي دهد با دوگانه شيعه و سني 
اختالف مذهبي ايج��اد كند و اينگونه رس��انه هاي معاند با 
تقسيم كار ميان خود بخشي اختالف افكنی قوميتي و بخشي 

اختالف افكنی مذهبي را در دستور كار دارند. 
بي بي سي كوچك ترين اقدامات اينگونه در اروپا را تروريستي 

مي نامد. 
وب سايت هاي دو روزنامه س��عودي عكاظ و الشرق االوسط 
هم انفجار تروريستي جاده خاش- زاهدان را اقدامي انتحاري 
از سوي گروهي مخالف جمهوري اسالمي مي خوانند. الشرق 
االوسط مي نويسد استان بلوچستان شاهد اقدامات نظامي 
گروه هاي مخالف جمهوري اس��المي ايران اس��ت. روزنامه 
عكاظ به گفتن اين جمله بس��نده مي كند كه بلوچس��تان 

منطقه اي پر تنش در ايران است. 

عكستقلبي،نمادیكشورشتقلبي!
عكس معروف اغتشاش��ات دي م��اه ۹6 كمي تا قس��متي 
دروغ از آب درآمد! عكس��ي از آشوب هاي دي ماه ۹6 همان 
روزهاي اغتشاش خيلي معروف ش��د و جوايزي را هم برد. 
عكسي كه دختري را در ميان دود در مقابل دانشگاه تهران 
نشان مي دهد و در توضيح عكس گفته شد كه اين دختر در 
ميان دود ناشي از گاز اش��ك آور است كه توسط پليس عليه 
دانشجويان مورداس��تفاده قرار گرفته اس��ت. اين عكس به 
عنوان نماد مبارزه عليه جمهوري اس��المي در ش��بكه هاي 

اجتماعي استفاده شد و شش ماه بعد هم جايزه عكاسي سال 
را از سوي انجمن صنفي عكاس��ان مطبوعاتي ايران نصيب 
عكاسش كرد. حاال عكاس عكس در توضيح عكسي كه گرفته 
مي گويد كه دود عكس ناش��ي از گاز اشك آور پليس نبوده، 
بلكه دود كپسول اطفاي حريقي است كه دانشجويان استفاده 
مي كردند! يعني عكسي كه نماد مبارزه بود، اساساً ربطي به 
پليس ندارد و تصويري ساختگي است بدون اشك آور! برخي 
شايد مدعي شوند كه دود باالخره دود است، اما يك نكته مهم 
را كاربري در توئيتر تذكر داده است: »اگر توضيح عكس به 
جاي گاز اشك آور پليس ضد شورش مي نوشت گاز اطفاي 
حريق دانشجويان، آيا آسوشيتدپرس عكس را مي خريد؟ آيا 
جايزه برتر سال به عكس داده مي شد؟« جنبش  تقلبي به نام 
ملت ايران الجرم نياز به ب��روز و ظهور تقلبي هم دارد، چون 

دستش از واقعيت خالي است. 
در هفته اي كه گذش��ت، دونال��د ترامپ با ق��رار دادن اين 
عكس در صفحه توئيترش به زبان فارس��ي و به مناس��بت 
چهلمين س��ال انقالب اس��المي توئيتي عليه ايران نوشت. 
اين اتفاق موج��ب اعتراض عكاس به ترامپ ش��د كه چرا از 
عكس او استفاده كرده اس��ت. گرچه وقتي عكاس عكس را 
به آسوشيتدپرس فروخته، بعيد است حق قانوني اعتراض به 
استفاده از آن را داشته باشد. اين خانم عكاس به دليل قانون 
ممنوعيت سفر اتباع شش كشور به امريكا كه توسط ترامپ 
انجام شد، مجوز قانوني و ويزاي سفر به امريكا و ديدن پدر و 

مادرش را ندارد.

سفير اسبق ایران در عراق: 
مسیر امريکا علیه ايران به باتالق ختم مي شود

تالش های�ي كه امریكا علي�ه ایران در 
عرصه هاي مختل�ف انجام مي دهد، در 
واقع در جهت جلوگيري از شكست هاي 
آتي آنها به حساب مي آید و باید بدانند 
مس�يري ك�ه در آن ق�دم برمي دارند 
باتالق اس�ت و هر چه بيش�تر دس�ت 
و پا بزنند، بيش�تر ف�رو خواهند رفت. 

حسن كاظمي قمي، سفير اسبق ايران در عراق در گفت وگو با مهر در 
خصوص اهداف نشست ورشو و حادثه تروريستي منطقه خاش-زاهدان 
كه مصادف با برگزاري اين نشست صورت گرفت، اظهار داشت: نشست 
ورشو را كه با محوريت امريكا برگزار شد، مي توان به نحوي كنفرانس 
كشورهاي شكست خورده در حوزه منطقه غرب آسيا دانست. كساني 
كه در كنفرانس ورش��و ش��ركت كردند در حقيقت بازندگان تحوالت 

منطقه غرب آسيا بودند. 
كاظمي قمي با اشاره به اينكه روسيه، چين و مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا به عنوان قدرت هاي بزرگ جهاني در نشست ورشو شركت 
نكردند، بيان كرد: نشست ورشو از جايگاه و اعتبار بين المللی برخوردار 
نبود و اين صحنه نشان مي دهد كه آنها هيچ دستاوردي از آن نخواهند 
داشت و صرفاً يك شوي تبليغاتي بود كه از جانب امريكا و متحدانش 

برگزار شد. 
س��فير اس��بق ايران در عراق اظهار داش��ت: هرچند كه امريكايي ها 
كنفرانس ورشو را در قالب بررسي موضوع غرب آسيا برگزار كردند اما 
همانطور كه در مواضع رسمي آنها اعالم شد، آن نشست عليه جمهوري 
اس��المي ايران برگزار شده بود و البته اين مس��ئله موجب سربلندي، 
اقتدار و عزت جمهوري اسالمي ايران است كه امروز همه ورشكستگان 
و قدرت هايي كه ادعا مي كردند رهبري جهان را به دست مي گيرند، به 
شرايطي دچار شدند كه مجبورند براي حفظ پرستيژ خودشان هم كه 
شده چنين نشست هايي را برگزار كنند. وي گفت: نشست ورشو نه تنها 
دستاوردي براي برگزاركنندگان آن نداش��ت بلكه موجبات رسوايي 
بيشتر آنها را هم فراهم آورد و قطعاً به عنوان يكي ديگر از شكست هاي 

امريكا و متحدان آن خواهد بود. 
سفير اس��بق ايران در عراق تصريح كرد: شاهد هس��تيم كه امريكا و 
متحدان منطقه اي آن از جمله امارات و آل سعود در تك تك توطئه ها و 
سياست هاي خصمانه خود عليه ملت هاي منطقه شكست خوردند كه 
از جمله آخرين شكست هاي آنها در يمن بود و بنابراين سير تحوالت 
منطقه در سال هاي گذشته همواره بيانگر شكست هاي پياپي امريكا 

و متحدانش بود. 
كاظمي قمي بيان كرد: تالش هايي كه امريكا عليه ايران در عرصه هاي 
مختلف انجام مي دهد، در واقع در جهت جلوگيري از شكست هاي آتي 
آنها به حساب مي آيد و بايد بدانند مس��يري كه در آن قدم برمي دارند 
باتالق است و هر چه بيشتر دست و پا بزنند، بيشتر فرو خواهند رفت. 

 الزامات نه گانه
 شروع گام دوم انقالب

ادامه از صفحه یك
اگر در همه اعصار افرادی نباش��ند كه از جهت مبان��ی و اعتقادی مانند 
خالقان اوليه انقالب فكر كنند، انقالب اسالمی از جهت كادر اداره خود 
الغر خواهد ش��د. اكنون اين تربيت به صورت ميدان��ی صرفاً در برخی 
تشكل های دانشجويی وجود دارد اما كميت آن قابل دفاع نيست. بصيرت، 
مهارت و معرفت س��ه ركن اصلی برای تربيت جوان��ان همترار انقالب 

اسالمی است كه بايد در مقياس فراگير برای آن چاره انديشی كرد. 
جهت نقش آفرين��ی جوانان در قالب س��اختار های حاكميتی نيز بايد 

برنامه مشخصی تدوين شود. 
بايد ضوابط و قوانين اين ظهور و بروز در سال های اوليه چله دوم به وجود 
آيد، به طور مثال چگونه بايد جوانان در چرخه مردم ساالری در اولويت 
انتخاب مردم قرار گيرند؟ آيا بايد كف و سقف سن انتخاب شوندگان را 
پايين آورد؟ آيا بايد در واگذاری امتيازات مديريتی در حوزه حاكميتی 
و خصوصی اولويت  هايی قائل شد؟ اگر چنين نشود و محوريت جوانان 
صرفاً در حوزه عمومی و حداكثر در قالب مطالبات دانشجويی و نقادی به 
رسميت شناخته  شود، عرصه مديريتی كشور از آنان بهره ای نخواهد برد 

و كادرسازی برای نظام متناسب با تغيير نسلی اتفاق نخواهد افتاد. 
۷- استقالل تمدنی و هويتی نياز به استاندارد سازی روش   ها و معنادهی 
مس��تقل و بومی به مفاهيم جهانی دارد كه در اين باره كمتر كار شده 
است. اكنون مقوالتی مانند حقوق بشر، آزادی، دموكراسی، تروريسم، 
صلح ، خلع سالح هسته ای، محيط زيست و گفتمان جهانشمول هست 
اما منظور، معنا و تفسير از اين مفاهيم با فاصله ۱80 درجه ای در جهان 
انجام می شود. به طوری كه ايران بعد از شش سال جنگ با تروريست   ها 
و تقديم هزاران ش��هيد به جرم حمايت از تروريس��م تحريم می شود. 
مدعای تمدنی به ما گوش��زد می كند كه بايد درباره اين مقوالت فهم 
مستقل و استاندارد سازی بومی صورت گيرد و نگاه های واگرا در درون 
كشور به استانداردسازی بومی احترام بگذارند، در غير اين صورت غرب 
مفاهيم خود را به بهانه جهانی س��ازی به ما قالب خواهد كرد، به طور 
مثال هنوز برخی نخبگان و رس��انه  ها در جايگزينی واژه »پيشرفت« 
به جای »توسعه« مقاومت می كنند زيرا پيشرفت اعم از توسعه است و 
جنبه های غيرمادی را دربر می گيرد اما بعضاً اصرار دارند كه حكومت 
صرفاً وظيفه توسعه مادی را بر عهده دارد والغير. در اين صورت مسير 
تمدن سازی مخدوش و عاريتی خواهد بود، شايد برای حل اين مهم الزم 
باشد نخبگان فكری جناحين انقالب كه درون نظام تعريف می شوند، 
اتاق فكر مشترک تشكيل دهند يا با فرهنگستان های مختلف چفت و 

بست شوند تا صبغه آكادميك نيز بر تفاهمات سايه افكند. 
8- امام بنيانگذار و انديشه ايشان فونداسيون نظام اسالمی است. تأكيد 
همه جانبه بر انديشه و آرمان های امام كليد حركت در صراط مستقيم 
انقالب اسالمی است. خوشبختانه در ايران همه مدعی امام هستند و اين 
می تواند به تفاهمات كمك كند. شرط اصلی اين است كه بخشی از امام 
را پنهان نكنيم. انديشه امام در اسالم سياسی، وظايف حاكميت، جهان 
اسالم، عالم مستضعفين، اس��تكبار و جهانخواران، محرومان، مرفهان 
بی درد، اس��تقالل سياس��ی – اقتصادی، واليت فقيه، تقدم مالک   ها 
در انتصابات و انتخابات، مردم ساالری و...  بايد به صورت غيرگزينشی 
و غيركاريكاتوری مبنای حركت نظام جمهوری اس��المی باش��د تا از 

تحريف، استحاله و توقف پيشگيری شود. 
۹- غرب به عنوان گفتمان و تمدن رقيب درصدد از جاكندن گفتمان 
انقالب اسالمی اس��ت. از س��وی ديگر التقاط با آن نيز از بعد تمدنی و 
هويتی مخدوش كننده است. اراده غرب نيز ناكامی كشورهای اسالمی 
است كه پاكستان، مصر و تركيه به عنوان نمونه مقابل ماست. سياست 
فاصله بين اروپا – امريكا و كار با اروپا هم با برجام باطل شد، بنابراين در 
جهان چندقطبی الجرم بايد جهت گيری های تعاملی با غرب كم رنگ و 
از ظرفيت های غيرغربی برای رفع نيازمندی های خود استفاده كنيم. 
40 سال گذشته و خصوصاً شش سال اخير نشان می دهد معبر غرب 

مسير اطمينان بخش و پايداری نخواهد بود. 
بدون توجه به اين ريل گذاری  ها و اولويت ه��ا هرگونه حركت در چله 
دوم انقالب ناقص است و ممكن است موجب سرخوردگی و احساس 
ناكامی شود. اتاق های فكر نظام می توانند چگونگی اين اولويت  ها را در 

دستور كار قرار دهند. 
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