
   خبر یک 

سوم خرداد، حس غرور و شجاعت
 لحظه ها و مرحله هاي بسيار سختي در تاريخ ملت ها است كه به علت 
مواجه شدن جمعيت مردم يك س��رزمين با اندوه مشترك و يا شادي 
مشترك به خاطر سرزمين و هويت خود، اين بازه از زمان را در خاطره 
جمعي براي هميش��ه ماندگار مي كند و يادآوري آنه��ا، حس غرور و 

شجاعت را در مردم يك سرزمين احيا مي كند. 
در هشت سال دفاع مقدس، ايران اسالمي با وجود تحريم هاي مختلف 
تسليحاتي و اقتصادي توانس��ت با توكل بر خدا و به مدد هدايت هاي 
معمار كبير انقالب و سلحش��وري هاي جوانان مشق عشق آموخته در 
مكتب روح اهلل، در برابر متجاوزان و حاميان منطقه اي و بين المللی آنها 

مردانه بايستند و حماسه هاي بی شماری خلق كنند. 
 يكي از مهم ترين و حماسی ترين عمليات رزمندگان ما در طول دفاع 
مقدس، در روز سوم خرداد با حماسه بزرگ فتح خرمشهر شكل گرفت و 
تبديل به يك نقطه اوج در روند دفاع مقدس شد. در واقع فتح خرمشهر، 
روند جنگ را به نفع ايران اسالمي تغيير داد و به يكباره نخوت و غرور 
كاذب دشمن فرو ريخت، به همين خاطر، سوم خرداد در تقويم ايرانيان، 
يك روز نيست، بلكه يك برش حماسي از تاريخ معاصر است كه هويت 
و غرور ملي ما را احيا  كرد و به عنوان ي��ك مصداق عيني، قوام بخش 
فرهنگ دفاعي ايران اسالمي شد. بنابراين اگر سؤال كنند كه اهميت 
تاريخي آزادسازي خرمشهر به چيست، پاسخ در هويت بخشي آن به 
فرهنگ دفاعي كش��ور و ايجاد يك پيمان نانوش��ته بين مردم ايران با 
شهداي دفاع مقدس و اين فتح بزرگ در حراست از آرمان هاي انقالب 
اسالمي نهفته است. بنابراين اگر ما سوم خرداد را به عنوان يك حماسه 
بزرگ گرامي مي داريم، نه تنها به عنوان يك روز تاريخي كه به عنوان 
يك حس زيبا و دلچسب به حس غرور و عزت ايرانيان، نگاه مي كنيم. 

در خصوص اهميت فتح خرمشهر، سخن ها بسيار گفته اند و اگر محض 
يادآوري بخواهيم به نكاتي اشاره كنيم، مي توان موارد چندي را مطرح 

كرد كه به برخي از آنها مي پردازيم. 
1- فتح خرمش��هر معادله جنگ را به نفع ايران تغيير داد. رژيم بعثي 
با هدف پيروزي و نابودي انقالب اس��المي و با نادي��ده گرفتن تمامي 
قوانين بين المللی به ايران اسالمي كه به تازگي شاهد تغيير حاكميت 
از ديكتاتوري به جمهوري اس��المي با يك انقالب مردمي ش��ده بود، 
ناجوانمردانه مورد حمله و تجاوز گس��ترده اي قرار داد. پيشروي هاي 
بدون مانع جدي در روزهاي اول، باد غ��رور را در صدام و حاميانش به 
جنون تبديل كرد و شهرها و روستاهاي جنوبي ايران را زير شليك هاي 

مرگبار توپ هاي سنگين به خاك و خون كشيدند. 
در چنين ش��رايطي، مقاومت دليرانه رزمندگان اسالم و بيرون راندن 
دشمن از خونين شهر، ارزشي بس��يار فراتر از بيرون راندن دشمن از 
يك قسمت از خاك ميهن اسالمي داشت و آن، ظهور يك حماسه در 
عصر جديد بود كه در آن حماسه هاي واقعي از زندگي مردم به سينماها 
مهاجرت كرده بودند. مي توان ادعا كرد كه از همان سوم خرداد، دشمن 
خود را در ورطه نابودي ديد و حضور ميانجيگران بين المللی نشانه هاي 

عيني از نااميدي دشمن از آرزوي شوم خود بر ايران اسالمي داشت. 
2- آزادي خرمشهر، بعد از عمليات غرور آفرين فتح المبين اعتماد به 
نفس براي پيروزي در رزمندگان دفاع مقدس را به اوج خود رساند. اگر 
قبل از س��وم خرداد، رزمندگان ما در پستو هاي ذهن خود، به دفاع در 
مقابل حمالت دشمن فكر مي كردند، فاتحان خرمشهر، تهاجم و پيروزي 

بر دشمن را به يك واقعيت عيني و دست يافتني تبديل كردند. 
3- فتح خرمشهر، حيات و دوام انقالب اسالمي را به عنوان يك قدرت 
نوظهور در منطقه تثبي��ت كرد. تا قبل از پيروزي س��وم خرداد، هنوز 
دشمن و حاميان اس��تكباري او، خواب تعبير نش��ده نابودي و سقوط 
انقالب اس��المي را از ذهن خود بيرون نكرده بودند، اما با اين پيروزي 
فهميدند كه در همي��ن مدت اندك، پايه هاي نظ��ام نوپاي جمهوري 
اسالمي با اتكا به واليت و رهبري حضرت امام )ره( و حمايت همه جانبه 

مردم انقالبي، همچون درختي تنومند، محكم و استوار است. 
4- فتح خرمشهر يك پيمان نامه نانوشته بين رزمندگان فاتح خونين 
شهر با شهيدان و همرزمان خود بود. سلحشوران دفاع مقدس، پيمان 
بس��تند كه تا بيرون راندن دش��من از آخرين نقطه صفر مرزي از پاي 
نخواهند نشس��ت و اجازه نخواهند داد يك وجب از س��رزمين ايران 
اسالمي در دست بيگانگان به اسارت گرفته شود و بر اين پيمان تا بذل 
جان استوار ماندند و ش��هداي واالمقام را تقديم انقالب و ايران كردند 
و جا ماندگان تعهد كردند كه چون ش��هدا دل پ��اك كنند و تا آخرين 
روزهاي زندگي خود، از آرمان آنها صيانت كنن��د و چون آنها صادق، 
سالم و خادم مردم، اسالم و رهبر باشند و ملت ايران نيز پيمان بستند 
كه بر آرمان هاي بزرگ انقالب و رزمندگان اسالم تا آخر بايستند و اجازه 

ندهند در گذر زمان، كوچك ترين خللي بر اين پيمان وارد شود. 
يك سوي پيمان، فاتحان خرمشهر بودند كه با شهدا عهد بسته بودند 
و در سوي ديگر، مردم ايران با فاتحان خرمشهر كه عهد بسته بودند تا 
آخر، حامي فرزندان صديق و خدمتگزار ايران اسالمي باشند و وفاداري 
به اين عهد، يكي از مهم ترين عوامل عبور سرافرازانه انقالب اسالمي از 

گردنه هاي سخت و نرم توطئه تا به امروز بوده است. 
و امروز ملت ايران از تمام اقشار از مسئوالن و مديران عالي رتبه تا تك 
تك فرزندان اين مرز و بوم با عهدي بر دوش مانده با شهداي گرانمايه 
دفاع مقدس كه بر تارك تاريخ معاصر ايران زمين مي درخشد و همگان 
را يادآور آن عهد نه چندان دور مي كند و هر سال با سالگرد خود در سوم 
خرداد، يادآور مي گردد كه آيا همگان بر پيمان خود استوار مانده اند؟ 

آيا مردم ما كماكان بر عهدي كه با فاتحان خرمش��هر بسته اند بودند؟ 
بر همان پيمان استوار مانده اند؟ و رزمندگان برگشته از جنگ، همگي 
بر خط شهدا و جانبازان از جان گذشته كه حماسه سوم خرداد و ديگر 
حماسه هاي دفاع مقدس را به بار نشاندند، پايبند مانده اند و بر همان 

خط و منش هستند؟ اميد كه همه بر پيمان خود باقي بمانيم. 

رئيس قوه قضائيه در پيامي به وزراي كشور هاي 
اسالمي عنوان كرد

آمادگي قوه قضائيه 
براي پيگيري استيفاي حقوق ملت فلسطين

آي�ت اهلل رئيس�ي در پيام�ي ب�ه وزراي دادگس�تري كش�ور هاي 
اس�المي، آمادگي ق�وه قضائي�ه جمه�وري اس�المي اي�ران براي 
پيگيري اس�تيفاي حقوق ملت فلسطين و رس�يدگي به جنايت ها 
و تجاوز ه�اي رژي�م صهيونيس�تي در مراج�ع حقوق�ي مل�ي 
و بين الملل�ی ب�ا همفكري و هم�كاري اين كش�ور ها را اع�الم كرد. 
 به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، در بخشي از اين پيام با اشاره به هفت 
دهه تالش امريكا و برخي دولت هاي اروپايي براي استمرار اشغالگري رژيم 
صهيونيس��تي با پول و زور و فريب، »حق تعيين سرنوشت« را به عنوان 
حق انكارناپذير هر ملت مورد تأكيد ق��رار داده و روز قدس را روز تثبيت 
بيت المقدس به عنوان پايتخت هميشگي كش��ور فلسطين از بحر تا نهر 

دانسته است. 
رئيس قوه قضائيه گفت: حق تعيين سرنوش��ت سرزمين فلسطين، حق 
مردم آن سرزمين است و هيچ زورگويي در عالم نمي تواند اين حق را از آنها 
بگيرد. رئيس قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه »مقاومت« 
ابتكار ملت فلسطين براي استمرار حيات خود است، استيفاي كامل حقوق 
ملت فلس��طين و برقراري عدالت را شرط اصلي اس��تقرار صلح و آرامش 
پايدار دانسته و بر ضرورت به كارگيري همه ظرفيت هاي ملي، منطقه اي و 
بين المللی دستگاه قضايي كشور هاي اسالمي در حمايت از مظلوم و مقابله 

با ظلم تأكيد مي كند. 

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح: 
هر خطای محاسباتي دشمن را 

قاطعانه پاسخ می دهيم
نيروهاي مسلح هرگونه خطاي محاسباتي دشمنان در هر نقطه از جهان 
عليه منافع ملي ايران را قاطعانه با پاسخ درخور مواجه خواهند ساخت. 
به گزارش جوان، سردار سرلش��كر پاسدار محمد باقري، رئيس ستاد كل 
نيروهاي مسلح در پيامي به مناس��بت فرا رسيدن سوم خردادماه سالروز 
آزادسازي خرمش��هر و روز ملي مقاومت، ايثار و پيروزي نوشت: حافظه 
تاريخي ملل و جوامع بين الملل گواهي مي دهد، جنگ تحميلي استكبار 
جهاني و رژيم بعثي صدام عليه نظام نوپديد اسالمي ايران بايد در همان 
ماه هاي اول جنگ، به نفع جبهه متجاوز به پايان مي رس��يد و با توجه به 
اهداف تعيين شده به زعم آن تومار نظام اسالمي در هم پيچيده مي شد، 
اما تجلي قدرت الهي در جبهه حق و حضور بالنده و عاشقانه مردم ايران در 
صحنه دفاع مقدس، نه تنها دشمنان را ناكام گذاشت، بلكه خود به الگويي 
براي مصاف ب��ا جنگ هاي محتمل آينده و از پيش��ران های اصلي قدرت 

بازدارندگي ايران اسالمي برابر تهديدات متصور تبديل شد. 
در بخشي از اين پيام آمده است: با گذشت 32 سال از خاتمه جنگ تحميلي 
استكبارجهاني با صراحت و اطمينان مي توان گفت: در كارزار تاريخي دفاع 
مقدس هشت ساله، مهم ترين نقطه عطف راهبردي جمهوري اسالمي، 
حماسه معجزگون »فتح خرمشهر« يا »عمليات بيت المقدس« است كه در 
واقع آخرين حلقه از استراتژي آزادسازي سرزمين هاي اشغالي كشور از لوث 
وجود پليد متجاوزان محسوب و به تأمين تماميت ارضي كشور و دستيابی 

به موضع و موقعيتي كاماًل برتر در ادامه دفاع مقدس انجاميد. 
رئيس ستادكل نيروهاي مسلح اضافه كرده است: امروز اردوگاه پرشمار 
دش��منان ايران اس��المي در پي تصرف خرمش��هرهاي ذهني، فكري و 
نرم افزاری ملت ما هستند. ديروز خط دشمن كامالً مشخص و آشكار و ِعّده 
و ُعّده آنها كاماًل بارز و واضح ب��ود و فرماندهان نظامي آرايش هاي جنگي 
را كاماًل روي نقشه ترسيم مي كردند، اما امروز حد و حدود و آرايش هاي 
جنگي جبهه خصم در مقياس زمان و در محدوده مكان تعريف نمي شود 
و در چنين فضايي ضرورت هوشمندي، هوشياري و آمادگي هاي مقابله 

صد چندان است. 
سرلشكر باقري در پايان اين پيام آورده است: اينك در آستانه فرارسيدن 
سوم خرداد ماه و سي و هشتمين سالگرد حماسه عظيم و الهي آزادسازي 
خرمشهر از تسلط تجاوزگران و تبهكاران بين المللی و در رأس آن رژيم 
تروريست و جنگ طلب امريكا تأكيد مي كنيم: به توفيق الهي و با تأسی 
بر ميراث جاودان حضرت امام خميني )ره( و آموزه هاي هشت سال دفاع 
مقدس و تبعيت از منويات و رهنمودهاي حكيمانه مقام عظماي واليت 
و رهبري و فرماندهي كل ق��وا حضرت امام خامن��ه اي )مدظله العالی( 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي با برافراشته نگه داشتن پرچم مقاومت، 
پايداري و ايس��تادگي برابر دش��منان، اش��راف اطالعاتي همه جانبه بر 
وضعيت، موقعيت، ترفندها و تحركات دش��منان ريز و درشت از جمله 
ارتش ماجراجو، تروريست و ضد بشري امريكا در منطقه و سرزمين هاي 
دوردست را دستور كار دائمي و غفلت ناپذير خود دانسته و اجازه عرض 
اندام و فتنه سازي هاي نوين عليه استقالل، امنيت و تماميت ارضي و به 
خطر انداختن انقالب و نظام اسالمي را به احدي نداده و هر گونه خطاي 
محاسباتي آنان در هر نقطه از جهان عليه منافع ملي ايران عزيز را قاطعانه 

با پاسخ درخور مواجه خواهند ساخت. « 

نماينده كليميان ايران در مجلس: 
يهوديان عالم عليه فاجعه صهيونيسم قيام كنند

نماين�ده كليمي�ان اي�ران در مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه رژي�م 
صهيونيس�تي ب�ه دنب�ال سوءاس�تفاده از دي�ن يه�ود اس�ت، 
گفت: ع�الوه ب�ر وظيف�ه انس�اني، وظيف�ه دين�ي هم�ه يهوديان 
اس�ت ك�ه علي�ه فاجع�ه صهيونيس�ت در جه�ان قي�ام كنن�د. 
سيامك مره صدق، نماينده كليميان ايران در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس، با اش��اره به فرارسيدن روز قدس، گفت: اگر چه 
به خاطر شيوع ويروس كرونا امكان برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها 
در مراسم امسال وجود دارد، ولي مي توان از طرق ديگر پيام حمايت 
از ملت فلسطين و انزجار از رژيم صهيونيستي را اعالم كرد. وي افزود: 
تجمع و راهپيمايي تنها بخشي از اقداماتي است كه ما در اين روز انجام 
مي دهيم و مي توان به جاي آن با س��خنراني ها و اع��الم حمايت ها و 
فضاسازي ها در فضاي مجازي در حمايت از ملت فلسطين، اين روز را 

زنده تر از قبل نگه داشت. 
نماينده كليميان ايران در مجلس ش��وراي اس��المي اظهار داشت: البته 
حمايت از حقوق مظلومان و مستمندان در جهان مربوط به يك روز نيست 
و همه روز متعلق به مستضعفان جهان است و مي توان براي احقاق حق 
مظلومين قيام كرد. مره صدق خاطرنشان كرد: وظيفه انساني همه انسان ها 
است كه در اين روز و در روزهاي ديگر براي احقاق حق ملت فلسطين اقدام 
كنند و اعتراض و انزجار خود از رژيم صهيونيستي را اعالم دارند. نماينده 
كليميان ايران در مجلس شوراي اسالمي افزود: رژيم صهيونيستي به دنبال 
سوءاستفاده از دين يهود اس��ت و هيچ پايبندي به اصول اين دين ندارد، 
به عنوان مثال نخس��ت وزير آن به خاطر دزدي بازداش��ت است. از سوي 
ديگر در موارد متعددي شاهد س��ابقه دزدي و مفاسد اخالقي در پرونده 
نخست وزير و رؤساي قبلي اين رژيم بوده ايم. وي اظهار داشت: همان طور 
كه گفتم صهيونيست ها هيچ پايبندي به اصول دين يهود ندارند و عالوه 
بر وظيفه انساني، وظيفه ديني همه يهوديان در سراسر عالم است كه عليه 

اين رژيم قيام كنند. 
مره صدق خاطرنشان كرد: همان طور كه مسلمانان عليه بن الدن و امثال 
آنكه به دنبال سوءاستفاده از دين اسالم هستند برمي خيزند و اعتراض و 
انزجار خود را اعالم مي كنند، يهوديان عالم نيز بايد عليه فاجعه اي همچون 

صهيونيست برخيزند و اعالم برائت كنند.  

داوود عامري

رهبر معظم انقالب به مناسبت روز جهاني قدس: 

   مبارزه  جوانان 
  ويروس صهيونيسم را ريشه كن خواهد كرد

حضرت آيت اهلل خامن�ه اي رهبر معظ�م انقالب 
اسالمي ديروز)جمعه( در س�خناني به مناسبت 
روز جهاني قدس با اش�اره به گشوده شدن فصل 
جديدي در مبارزه براي فلسطين بعد از پيروزي 
انقالب اس�المي و ظهور جبه�ه مقاومت و تغيير 
موازنه قدرت به نفع مبارزان، هفت توصيه مهم را 
در خصوص ادامه جهاد بزرگ و مقدس كنوني بيان 
و تأكيد كردند: اصلي ترين توصيه، تداوم مبارزه 
و گس�ترش عرصه جهاد در همه س�رزمين هاي 
فلسطيني اس�ت و بي گمان ويروس صهيونيسم 
ديري نمي پايد و با همت و ايمان و غيرت جوانان، 
از اي�ن منطق�ه ريش�ه كن و ازال�ه خواهد ش�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
؛ رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان با تبريك 
پيشاپيش عيد سعيد فطر به همه مسلمانان جهان، 
تعيين روز قدس را ابتكار هوشمندانه امام خميني و 
حلقه وصل مسلمانان براي هم صدايي درباره قدس 
شريف و فلسطين مظلوم خواندند و با اشاره به استقبال 
ملت ها از روز قدس گفتند: سياس��ت عمده استكبار 
و صهيونيسم، كمرنگ كردن مس��ئله فلسطين در 
ذهنيت جوامع مسلمان و به سمت فراموشي راندن 
آن است اما فوری ترين وظيفه، مبارزه با اين خيانت 
اس��ت و قطعاً غيرت و اعتماد به نفس و هوشمندي 
روزافزون ملت های مسلمان اجازه فراموش شدن آن 

را نخواهد داد. 
   دولت های غربي

 مجرم اصلي تشكيل غده سرطاني صهيونيسم
حضرت آيت اهلل خامنه اي، غصب كشور فلسطين و 
تشكيل غده سرطاني صهيونيستي با فجيع ترين انواع 
قتل و جنايت و تداوم دهها ساله اين ستم تاريخي را 
يك ركورد جديد از َس��بعيت و شيطان صفتی بشر، 
برشمردند و افزودند: عامل و مجرم اصلي اين فاجعه، 
دولت های غربي و سياس��ت های ش��يطاني آنها بود 
كه هدف اصلي آنها و كمپان��ي داران يهودي از ايجاد 
دولت صهيونيست و تجهيز آن به انواع امكانات حتي 
تس��ليحات اتمي، ايجاد يك پايگاه دائمي در منطقه 
و امكان دخالت و تسلط بر كشورهاي آن بود. ايشان 
افزودند: متأس��فانه اغلب دولت های عرب نيز پس از 
مقاومت هاي نخستين، به تدريج تس��ليم شدند و با 
فراموشي وظيفه انساني و اسالمي و سياسي و غيرت و 

نخوت عربي، به هدف های دشمن كمك كردند. 
رهبر انقالب نتيجه اين تسليم را كشانده شدن مسير 
مبارزه به راه بي فرجام مذاكره با اشغالگر و حاميانش 
دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: در چنين شرايطي 
طلوع انقالب اسالمي در ايران فصل جديدي در مبارزه 

براي فلسطين گشود و با ظهور جبهه مقاومت كار بر 
رژيم صهيونيستي سخت تر شد و البته در آينده بسي 
سخت تر خواهد شد. ايشان در توصيف صحنه كنوني 
مبارزه گفتند: در اين عرصه، جبهه مقاومت رو به اقتدار 
و اميد فزاينده و در مسير جذب روزافزون عناصر قدرت 
است اما جبهه ظلم و كفر و استكبار روز به روز تهي تر، 

مأيوس تر و كم توان تر مي شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در عين حال عرصه مبارزه 
را به شدت خطير و تغييرپذير و نيازمند مراقبت دائمي 
خواندند و تأكيد كردند: هرگونه غفلت و سهل انديشي 
و خطا در محاسبات اساسي در اين مبارزه بسيار مهم 
و سرنوشت س��از و حياتي، زيان های س��نگيني وارد 

خواهد كرد. 
   هدف مبارزه: آزادی همه فلسطين

 از بحر تا نهر
ايشان سپس هفت توصيه مهم را براي همه كساني 
كه دل در گرو مسئله فلس��طين دارند، بيان كردند. 
»محدود نكردن موضوع فلسطين به يك مسئله صرفاً 
فلسطيني و يا حداكثر عربي« توصيه اول رهبر انقالب 
اسالمي بود كه در اين خصوص گفتند: مبارزه براي 
آزادي فلسطين عالوه بر اينكه جهاد في سبيل اهلل و 
فريضه و مطلوب اس��المي است، يك مسئله انساني 
است و آنهايي كه سازش چند عنصر فلسطيني با ُحكام 
چند كشور عربي را مجوز عبور از اين مسئله اسالمي و 
انساني مي شُمرند، به شدت دچار خطا در فهم مسئله و 

احياناً دچار خيانت هستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بي��ان دومين توصيه 

خود افزودند: هدف اين مبارزه، آزادي همه سرزمين 
فلسطين از بحر تا نهر و بازگشت همه فلسطينيان 
به سرزمين خويش اس��ت بنابراين فروكاستن آن 
به تشكيل دولتي در گوش��ه اي از اين سرزمين، نه 
نشانه حق جويي است و نه نشانه واقع بيني زيرا امروز 
ميليون ها فلسطيني به مرتبه اي از انديشه و تجربه و 
اعتماد به نفس رسيده اند كه بتوانند اين جهاد بزرگ 
را وجهه همت سازند و به نصرت الهي و پيروزي نهايي 
نيز مطمئن باشند. ايشان در توصيه سوم با تأكيد بر 
لزوم توكل جامعه مسلمان غيور و ديندار در اين جهاد 
بزرگ و مقدس به خداوند و اتكا به نيروهاي دروني و 
دست قدرتمند خود و پرهيز از اعتماد به قدرت های 
ظالم غربي و مجامع وابسته جهاني و برخي دولت های 
دنباله رو و بي آبروي منطقه، گفتند: امروز دنيا يك به 
يك تعداد قربانيان كرونا را در سراسر جهان مي شمارد 
اما هيچ كس نمي پرس��د قاتل و مسئول صدها هزار 
شهيد، اسير و مفقود در كشورهايي كه امريكا و اروپا 
در آن آتش جنگ را روش��ن كردند، و مسئول اين 
همه جنايت و غصب و تخريب و ظلم در فلس��طين 

كيست؟
    سياست امريكا و صهيونيست ها

 انتقال درگيري به پشت جبهه مقاومت
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه توصيه چهارم خود 
را خطاب به نخبگان سياس��ي و نظامي جهان اسالم 
اينگونه بيان كردند: سياست امريكا و صهيونيست ها 
انتقال درگيري ها به پشت جبهه مقاومت و راه اندازی 
جنگ هاي داخلي براي سرگرم كردن جبهه مقاومت 

و فرصت دادن به رژيم صهيونيس��ت است، همانند 
كاري كه در س��وريه، يمن و در عراق با ايجاد داعش 
انجام دادند. راه جلوگيري از اين سياست خباثت آميز، 
خواس��ت و مطالبه جدي جوانان غيرتمند در جهان 
اسالم و توجه به توصيه امام خميني عظيم است كه 
فرمود هر چه فرياد داريد بر س��ر امريكا -و نيز البته 

دشمن صهيونيست- بكشيد. 
رهبر انقالب اسالمي در توصيه پنجم خود، به سياست 
امريكا با كمك پادوهاي منطقه اي آن براي عادي سازي 
حضور رژيم صهيونيستي در منطقه و قبول آن به عنوان 
يك واقعيت اشاره كردند و گفتند: بايد با واقعيت هاي 
مهلك و زيان بخش مبارزه كرد و همان طور كه امروز 
انسان های با شعور، مبارزه با كرونا را واجب مي دانند، 
مبارزه با ويروس ديرپاي صهيونيسم نيز ضروري است و 
ديري نمي پايد كه اين ويروس به همت و ايمان و غيرت 

جوانان، از منطقه ريشه كن خواهد شد. 
   تأكيد بر تداوم مبارزه و گسترش جهاد

اصلی ترين توصيه حضرت آيت اهلل خامنه اي، ششمين 
توصيه ايش��ان مبني بر »تداوم مبارزه و گس��ترش 
عرصه جهاد در همه سرزمين هاي فلسطيني« بود. 
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه همه بايد ملت 
فلسطين را در اين جهاد مقدس ياري كنند و جمهوري 
اسالمي با افتخار هر چه در توان داشته باشد در اين راه 
انجام خواهد داد، گفتند: يك روز تشخيص بر اين شد 
كه مبارز فلس��طيني، دين و غيرت و شجاعت دارد 
اما دست او تهي از سالح است، بنابراين به مدد الهي 
برنامه ريزي انجام گرفت و موازنه قدرت در فلسطين 
دگرگون ش��د، به گونه اي كه امروز غ��زه مي تواند در 
برابر تهاجم نظامي دشمن صهيونيست بايستد و بر 
آن پيروز شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر 
اينكه اين تغيير معادله قدرت در بخش موس��وم به 
سرزمين هاي اشغالي، قضيه فلسطين را به گام هاي 
نهايي نزديك خواهد كرد و تشكيالت خودگران در 
اين امر تكليف بزرگي برعهده دارد، افزودند: با دشمن 
وحشي جز با اقتدار و از موضع قدرت نمي توان سخن 
گفت. زمينه اين اقتدار بحمداهلل در ملت شجاع و مقاوم 
فلسطين آماده است و جوانان فلسطيني امروز تشنه 
دفاع از كرامت خويش هس��تند. ايشان خاطرنشان 
كردند: حماس و جهاد اسالمي در فلسطين و حزب اهلل 
در لبنان، حجت را بر همه تمام كرده اند و دنيا مجبور 
شدن ارتش جنايتكار صهيونيستي به عقب نشينی از 
جنوب لبنان زير ضربات كوبنده حزب اهلل و التماس 
براي آتش بس را فراموش نخواه��د كرد و اين، يعني 

دست پُر و موضع قدرت. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اقدام اخير يك دولت 
اروپايي در غيرقانوني اعالم كردن حزب اهلل مجاهد و 
سرافراز گفتند: غيرقانوني رژيمي مثل امريكا است 
كه داعش را توليد مي كند و رژيمي همانند آن دولت 
اروپايي است كه هزاران نفر در بانه ايران و حلبچه عراق 
بر اثر مواد شيميايي اش به كام مرگ مي روند و بايد تا 

ابد شرمسار باشد. 
   فلسطين متعلق به همه فلسطينيان است

حضرت آيت اهلل خامنه اي در هفتمين توصيه خود با 
تأكيد بر اينكه فلسطين متعلق به همه   فلسطينيان 
اس��ت و بايد با اراده آنان اداره ش��ود، ب��ار ديگر طرح 
جمهوري اسالمي براي برگزاري همه پرسی از همه 
اديان و اقوام فلسطيني را مطرح و خاطرنشان كردند: 
اين طرح نشان مي دهد كه ادعاي يهودی ستيزی كه 
در رسانه هاي غربي تكرار مي شود، به كلی بي اساس 

است. 
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه آنچه قطعاً بايد 
برود نظام صهيونيستي و صهيونيسم است، در پايان 
ياد ش��هيدان قدس از ش��يخ احمد ياسين و فتحي 
شقاقي و سيد عباس موسوي تا سردار بزرگ اسالم و 
چهره فراموش نشدنی مقاومت شهيد قاسم سليماني و 
مجاهد بزرگ عراقي شهيد ابومهدي المهندس و ديگر 
شهداي قدس را گرامي داش��تند و از خداوند متعال 
براي مرحوم حسين شيخ االس��الم كه سالياني را در 
راه فلسطين و آرمان قدس تالش كرد، رحمت الهي 

مسئلت كردند. 

ژه
وی

 هنوزدرگير»دولتقبل«هستند! 
محمدرضا خباز، استاندار سابق س��منان در مصاحبه با روزنامه 
آرمان گفته كه »انصاف داشته باشيم، مشكالت كنوني ريشه در 

دولت احمدي نژاد دارد«. 
در دولت اول حسن روحاني، هر نقدي به دولت مي شد و اتفاقي 
منفي اگر روي مي داد، روحاني و دولتمردان و حاميانش مي گفتند 
تقصير دولت قبل است. گويي هيچ وظيفه اي متوجه دولت كنوني، 
حتي در حد اصالح اشتباه احتمالي دولت قبل نيست. در دولت 
دوم بارها توسط رسانه ها و فعاالن سياسي به دولت روحاني گفته 
شد كه ديگر، دولت قبل خود شما هستيد و بايد كارنامه روشن از 
عملكرد خود بياوريد و نمي  شود باز همه كاستي ها را تقصير دولت 
قبل بدانيد. اما همچنان مي گويند تقصير دولت قبل است. حاال 
خباز كامالً ماجرا را وارونه جلوه داده و گفته كه كاستي هاي دولت 
احمدي نژاد به گردن روحاني افتاد: »در خصوص روحاني فرار به 
جلو رخ داد و دولت او را مقصر بحران هاي دولت قبل دانستند. تمام 
بحران هاي دولت احمدي نژاد به گردن روحاني افتاد و حتي زماني 
شروع به تخريب كابينه و دولت روحاني كردند كه آنها به طور جدي 
شروع به كار نكرده بودند. بنابراين به راحتي مي توان نتيجه گرفت 
چه ميزان حسادت در برخي رفتارها عليه روحاني مؤثر بوده است.«  
در كارنامه استانداري خباز در سمنان، برگزاري مراسم »رونمايي از 
پالك منزل پدري روحاني« به چشم مي خورد كه در افكار عمومي 

با واكنش هاي منفي مواجه است. اين ديگر ربطي به دولت قبل يا 
حسادت! ندارد.  پيش تر محمد عطريانفر، فعال سياسي اصالح طلب 
در واكنش به بهانه تراشی های حاميان دولت براي توجيه كارنامه 
خالي گفته بود: »جامعه وقتي پوست اندازي كرده و دولتي را تغيير 
مي دهد، در مقطع زماني كوتاهي مثالً سه ماه تا شش ماه مي پذيرد 
كه دولت پيشين نقد شده و اشكاالت آن مرتفع شود. با اين حال 
نمي توان تا پايان دولت دوم با چنين رويه اي پيش رفت و دولت قبل 

را به صورت هميشگي به نقد كشيد.« 
روحاني در سال 92 گفته بود: »واهلل العلي العظيم )قسم جالله( 
اگر مشكالت اين كشور كه بسيار و بسيار و بسيار پيچيده است، 
راه حل نداشت، كانديدا نمي شدم. بدانيد برادران و خواهران عزيز، 
همه آنهايي كه كليد را تكان دادي��د، واقعاً براي اين قفل ها كليد 

وجود دارد.«


  بهعضویتدرفراكس��يوناميدافتخار
ميكنم!

طيبه سياوشي، نماينده اصالح طلب تهران در مجلس دهم، با پايان 
عمر اين مجلس، طي يادداشتي در روزنامه اعتماد نوشت: »بايد 
بگويم كه عضويت در فراكسيون اميد در طول چهار سال گذشته 
به رغم تمام مسائل و مش��كالت و تهمت هاي وارد شده، موجب 
افتخارم است؛ چراكه توانستم جهت تحقق مطالبات جرياني تالش 

كنم كه بسياري با آن مخالف بودند. « او ضمن دفاع از مجلس دهم 
كه اين روزها مورد انتقاد و اعتراض شديد منتقدان است، نوشته 
كه »ما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در طول چهار سال اخير 
تمام تالش خود را به كار بستيم تا از موانع و سدهاي موجود بگذريم 
و بتوانيم گامي مؤثر براي بهبود ش��رايط زندگ��ي مردم در تمام 
جنبه ها به  ويژه سياسي، اجتماعي و فرهنگي  برداريم... « و سپس 
به انتقاد از فراكسيون اميد پرداخته: »با اين حال بايد اعتراف كنم 
كه آن ديد و نگاه تشكيالتي الزم در بين اعضاي فراكسيون اميد 
مجلس دهم وجود نداشت كه اگر داشت، به طور قطع ما نسبت به 
امروز موفق تر بوديم و احتماالً ميزان انتقادات به فراكسيون نيز به 
مراتب كمتر بود. اگر مي توانستيم به  معناي واقعي كلمه كار گروهي 
و تشكيالتي داشته باشيم، حتي اگر باز هم موفق به عملياتي كردن 
تمامي شعارها و وعده های ايام انتخابات مجلس دهم نمي شديم، 

باز هم مردم تفاوت را احساس مي كردند... «
عالوه بر مجلس دهم كه در ناكارآمدي دولت روحاني نتوانس��ت 
نقش نظارتي خود را ايفا كند و وكي��ل دولت بود تا وكيل مردم و 
انتقادات زياد افكار عمومي و مشاركت كم در انتخابات مجلس اخير 
را به دليل نااميدي مردم رقم زدند، فراكسيون اميد هم معترضان 
اختصاصي خود را داشت و مش��اجرات درون گروهی بسياري را 
متوجه اصالحات كرد. با اين حال طيبه سياوشي به عضويت در 

آن افتخار مي كند!
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| | روزنامه جوان |  شماره 5935    رمض��ان 1441   29  | خ��رداد 1399   3  ش��نبه  

 نماي نزدیک

    حمد و سوره اي كه جزئي از سخنراني شد
 آقا ديروز به پايان سخنراني اش در مورد روز قدس، يك حمد و سوره افزود؛ آياتي كه ايشان از همه 
بينندگان و شنوندگان سخنانش خواست براي شادي روح حاج قاسم سليماني بخوانند و خود شروع 
به خواندن كرد و بعد از پايان حمد و سوره، سخنان خود را تمام كردند. رهبري براي گفتن از سردار 
بزرگ اسالم، باز بغض كرد. بغضي قدر همان بغض هنگام خواندن نماز بر پيكر حاج قاسم، تازه، آمد 
و ميان كالم آقا نشست، وقتي كه گفتند: »در پايان به همه  بينندگان عزيز و شنوندگان عزيز عرض 
می كنم، روز قدس امسال اولين قدسي است كه در آن قاسم سليماني عزيز ما حضور ندارد؛ براي 
ِحيِم... « بغض كرديم و  ِ الرَّحمِن الرَّ شادي روح او، همه يك حمد و يك قل هواهلل بخوانيد، بِْسِم اهللَّ
حمد و سوره خوانديم و چشم مان به تابلوي پشت سر رهبري بود كه نوشته بود: »سنصلي في القدس؛ 
به زودي در قدس نماز خواهيم خواند.« سال گذشته، خبرنگار شبكه تلويزيوني المنار در گفت وگويي 
با دبيركل حزب اهلل سؤالي جالب از سيدحسن نصراهلّل پرسيد: »چه كسي در قدس نماز خواهد خواند؟ 
فرزندان تان يا نوه هاي شما؟ « سيد حسن نصراهلّل پاسخي تأمل برانگيز و جالب به اين سؤال داد و 
گفت: »من شديداً اميدوارم خودم در قدس نماز بخوانم. « كالم رهبري و سيد حسن نصراهلل براي ما 

تمام كننده است، يقين داريم قاسم سليماني هم در كنار ماست؛ سردار مقاومت. 

ليبراليسم غربي  ياِر صهيونيسم
ادامه از صفحه يک

 چالش چهار دهه اي نظام اس��المي با نظام س��لطه غرب نيز بر همين 
اساس است. غرب به دليل بنيان غلط فكري خويش و منافع كانون هاي 
صهيونيستي و سرمايه ساالري، حق ملت ايران و ملت هاي مستضعف 
جهان را به رس��ميت نمي شناس��د و در جهت پايمال شدن آن تالش 
مي كند. در اي��ن چارچ��وب مي توان فهمي��د در معياره��اي دوگانه 
حكومت ه��اي ليبرال دموك��رات غرب��ي، چگونه رژي��م كودك كش 
صهيونيستي، حق داشتن 4۰۰ كالهك هسته اي را دارد، اما ملت ايران 
از دستيابي به فناوري صلح آميز هس��ته اي محروم مي گردد؟ چگونه 
چند س��ال پيش و در اوج جنگ س��وريه، ادعاهاي واهي تروريست ها 
مبني بر استفاده دولت سوريه از سالح ش��يميايي، فضاي رسانه اي و 
سياسي س��نگيني عليه اين دولت پديد مي آورد، اما در مقابل كشته 
شدن كودكان و زنان بي گناه در فلسطين، دولت هاي استكباري و همه 
مجامع بين المللي زير سلطه غرب سكوت حمايت آميز از صهيونيست ها 

را در پيش گرفته اند؟
همان گونه كه رهبر معظم انقالب تأكيد داشتند، اعتماد به كشورهاي 
غربي و حتي نهادهاي به ظاهر بين المللي زير نفوذ آنان، نه تنها به حل 
مسئله فلسطين كمكي نمي كند، بلكه زمان كافي را براي مشمول مرور 
زمان و دچار فراموشي كردن آرمان قدس در اختيار صهيونيست ها قرار 
مي دهد. اين نهادهاي ظاهراً جهان��ي، داور يا ميانجي بي طرفي در اين 
مناقشه نيستند و ملت فلسطين و امت اسالمي بايد با اتكا به توانايي هاي 

خويش و از راه مقاومت مسير رهايي قدس را بگشايد. 


