
   خبر اول

دشمن در جنگ ترکیبی  دنبال 
بهره گیری از تحول نسلی است 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( در دیدار متصدیان 
کنگره شهدای جامعه عشایری کشور یکی از مهم  ترین ابعاد جنگ نرم 
دشمن علیه مردم ایران را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه های دینی 
در کشور خواندند و خاطرنش��ان کردند که »امروز هر کاری در کشور 
علیه دین، سنت ها، مقدسات و ش��عائر دینی انجام می شود، متکی به 
یک انگیزه سیاسی و مورداستفاده دش��من است اگرچه ممکن است 

عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد«.
 رهبر معظم انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش بینی به 
آینده کشور را ازجمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و یادآور 
شدند: »القای بی آیند گی، بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد 
نیستند ازجمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را 
از آینده ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تالش  ها و 
برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند 

به سود دشمن کار می کند«. 
پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظامی مبتنی بر ارزش های دینی 
در ایران یکی از مهم  ترین وقایع دوران معاصر بود که عالوه بر تحول 
بنیادین و فراگی��ر در ایران، بازتاب و دس��تاوردهای جهانی فراوانی 
داش��ت و با احیای تفکر دینی به ویژه درصحنه سیاس��ت و جامعه و 
اداره زندگی بشری، بس��یاری از تئوری  ها و اصولی را که تا آن زمان 
در جهان قطعی و خدشه ناپذیر معرفی شده بودند نظیر  مارکسیسم، 
سوسیالیسم، سکوالریسم، لیبرالیسم، مدرنیسم و مانند آن را مورد 
چالش قرار داد و مبدأ تحوالت عظیمی در صحنه سیاست و فرهنگ و 
اجتماع و سرآغازی الهام بخش برای بسیاری از حرکت های مقاومتی و 
ضد استعماری و نهضت های استکبارستیز شد و اکنون باگذشت بیش 
از چهار دهه همچنان به عنوان بزرگ ترین دشمن و مانع قدرت های 

تمامیت طلب و استعمارگر در جهان مطرح است .
تجلی ارزش های دینی از همان س��ال های آغازین پیروزی انقالب 
نظیر  رشد فرهنگ اصیل اسالمی در جامعه و توجه ملت به آموزه های 
دینی ، ایمان به غی��ب، اطاعت پذیری عاش��قانه از والیت و رهبری، 
اخالص، ایثار، توکل، ش��هادت طلبی، اخوت و بسیاری از ارزش های 
اس��المی در پرتو این انقالب در تاروپود جان ملت ایران تنیده شد و 
تحوالت روحی و معنوی شگفت انگیزی به وجود آورد، به گونه ای که 
انقالب اسالمی ایران به عنوان یک تحول و انقالب روحی و فرهنگی در 
جهان نام گرفت و به همین دلیل اندیشه ورزان آن را از دیگر انقالب  ها 
در جهان متمایز ارزیابی کرده اند و به همین دلیل است که دشمنان 
و آنان که منافع خ��ود را درنتیجه این تحول عظی��م و انقالب دینی 
درتهدید و مخاطره می دیدند، نتوانند آن را تحمل کرده با تمام توان 
و به کارگیری همه امکانات خود و در عرصه های مختلف، بکوشند این 

حرکت را متوقف و یا تحت کنترل و مدیریت خود درآورند. 
در این میان اگرچه مقابله قدرت های س��لطه گر غربی باارزش های 
دینی در کش��ورهای اسالمی به س��ال های پیش از پیروزی انقالب 
اس��المی بازمی گردد به گون��ه ای ک��ه »همفر « جاس��وس و مأمور 
استعمار پیر انگلیس در خاطرات خود راه های نابودی قدرت اسالم 
و مسلمانان جهان را در 23 بند ذکر نموده بود که برخی از بندهای 
آن نظیر  ترویج شراب خواری، قمار، فساد، شهوت رانی، ترغیب به زیر 
پا نهادن دستورات اسالمی و سرکش��ی از اوامر و نواهی آن، نفوذ در 
خانواده  ها و تیره نمودن روابط فرزندان و والدین از همان سال های 
دور در دستور کار قدرت های سلطه با مقابله با گسترش اسالم ناب 
در کشورهای اسالمی قرار داشت، اما با پیروزی انقالب اسالمی که 
خود نمایانگر ناکامی قدرت های س��لطه در مقابله با رشد اسالم در 
جهان بود ،وقتی که قدرت های س��لطه در مقابله با نظام اس��المی با 
بهره گیری از همه روش های سخت و نیمه سخت نظیر توطئه تجزیه 
قومی و حمایت از تروریسم و تحمیل هشت سال جنگ و تحریم های 
فلج کننده اقتص��ادی در مقابله ب��ا مردم ایران طرفی نبس��تند و به 
اعتراف خود از مؤلفه های قدرت نرم انقالب اس��المی نظیر ایمان و 
اعتقادات مردم ایران،روحیه ایثارگری و... شکس��ت خوردند، تالش 
کرده و می کنند تا با بهره گیری از تحول نس��لی و ب��ه میدان آمدن 
نس��ل جدید که به زعم آنان با اندیش��ه دینی و انقالبی فاصله دارد و 
همچنین بهره گیری از پیامدهای فش��ار و تحریم اقتصادی و القای 
ناکارآمدی نظام دینی انقالب اس��المی را از درون دچار چالش و به 

فروپاشی برسانند .
 به همین دلیل اصلی  ترین هدف دشمنان در جنگ نرم، حمله به اسالم 
ناب و آموزه های آن بود. آنها در طول این سال  ها تالش داشتند هویت 
و فرهنگ اسالمی ما را از میان بردارند و یا اینکه دست کم آن را خرد 
و ناچیز جلوه داده و عامل عقب ماندگی و ایزوله شدن معرفی کنند و 

مترقی  ترین تعالیم را به عنوان تعالیم ضد بشریت معرفی نمایند.
 در عرصه میدانی نیز ج��وان بودن اکثریت جمعیت ایران اس��المی، 
دش��منان را بر آن داش��ت تا برای متزلزل کردن پایه های معنویت و 
ایمان در جوانان، با بهره گیری از ابزار های نوین اطالع رسانی به ترویج 

فساد و فحشا روی آورند. 
اما متناسب با تحول در عرصه ابزارها،تاکتیک ها و راهبردهای دشمنان 
نیز در عرصه جنگ نرم متحول شده و آنان با تمرکز بر حوزه های جنگ 
ش��ناختی و پیچیده تر کردن رون��د تقابل خ��ود باارزش های دینی و 

انقالبی، تضعیف بنیان های انقالب را هدف قرارداده اند. 
رهبر معظم انق��الب در همین بیانات ب��ه ابع��ادی از آن نظیر القای 
بی آیند گی، بن بس��ت و اینکه مس��ئوالن اداره کش��ور را بلد نیستند 
و...  اش��اره می کنند. محورهای مهم این تغییر را به شرح زیر می توان 

برشمرد:
-زیر س��ؤال بردن ایده اصلی نظام، »اس��الم ن��اب « و »والیت مطلقه 

فقیه«.
-ناکارآمد نش��ان دادن س��اختار و کارکرد نظام و الق��ای بی توجهی 

مسئوالن نسبت به مشکالت مردم.
-مقصر نمایی نیروهای انقالبی و حاکمیت دینی در ایجاد مش��کالت 

موجود. 
-بحران س��ازی از مس��ائل و حوادث عادی باهدف ایجاد فشار روانی، 

اضطراب و خشم انباشته. 
-ناامید س��ازی از بهبود اوضاع، به خصوص اوضاع اقتصادی و معیشتی 

)پروژه ناامید سازی(. 
-ایجاد التهاب در کش��ور باهدف ایجاد اخالل درروند کار دولت ،دامن 

زدن به التهابات.
-القای هزینه س��از ب��ودن مواضع مس��ئوالن برای م��ردم و ضرورت 

عقب نشینی از آنها خصوصاً در عرصه سیاست خارجی.
-القای بن بست سیاسی در حاکمیت و قریب الوقوع بودن فروپاشی.

رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانات خود در 1۹ دی ماه سال 1400 
و در س��الگرد حماس��ه س��ال 1356مردم قم به ابعادی از این جنگ 
دشمن اش��اره کرده و یادآور می ش��وند :»یکی از کار هایی که امروز به 
شدت در برنامه ریزی های دشمنان انقالب و دشمنان نظام جمهوری 
اسالمی مطرح است، عبارت است از حساسیت زدایی نسبت به اصول 
و بینات و مبانی انقالب... این  ها بخشی از یک جنگ نرم وسیع و متنوع 
دشمن است که این را دنبال می کنند. بایستی به این توجه داشت و در 
مقابل این حساسیت زدایی باید ایس��تاد. اهل فکر، اهل قلم، اهل بیان، 
اهل فعالیت های گوناگون اجتماعی، اه��ل فعالیت در فضای مجازی، 
آن کسانی که می توانند و دستش��ان باز است، در این زمینه مسئولیت 
دارند؛ و نگذارند که دشمنان به تدریج این حساسیت و حمیت مردمی 

را کمرنگ کنند. «

نماینده ولی فقیه در سپاه:
برخی در اندیشه و برخی 

در دنیاگرایی دچار ارتجاع شدند
نماینده ولی فقیه در س�پاه با تأکید بر لزوم نقش آفرینی اس�اتید 
بسیجی در عرصه جهاد تبیین گفت: امروز دشمن در محور هایی 
به دنبال ارتجاع اس�ت ت�ا مردم را از انقاب اس�امی ج�دا کند. 
به گزارش مهر، حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه 
در سپاه در آیین بزرگداشت روز بسیج اس��اتید که در دانشگاه تربیت 
مدرس برگزار شد، درباره خطر ارتجاع اظهار داشت: در سبک زندگی 
اسالمی و ایمانی، جهاد یک اصل تعطیل ناپذیر است؛ هرچند که ممکن 
است عرصه های آن تغییر کند؛ از سوی دیگر، یکی از راه های مقابله با 

خطر، شناختن تهدید و اتخاذ بهترین شیوه مقابله با تهدید است. 
وی ادامه داد: خطر بازگشت به گذشته، بسیاری از انقالب  ها را مانند 
انقالب حضرت موس��ی )ع( از پای درآورد؛ مثاًل قوم بنی اس��رائیل 
به رغم وجود رسول خدا به دلیل باقی بودن بنیان های فکری قبلی در 
میان آن ها، به گوساله پرستی روی آوردند؛ در نمونه دیگری می توان 
به صدر اسالم اشاره کرد و آن مربوط به زمانی است که مسلمانان بعد 
از رحلت پیامبر )ص( مجدداً مرتجع می شوند، به نحوی که حضرت 
علی )ع( در طول حکومت خود مجبور ش��د بار ها با ارتجاع بجنگد. 
نماینده ولی فقیه در س��پاه، یکی از مهم  ترین راهبردهای منافقین 
را ارتجاع دانس��ت و افزود: بعد از رحلت ام��ام )ره( خطر ارتجاع در 
کشورمان وجود داش��ت، زیرا قائم مقام رهبری )آیت اهلل منتظری( 
معتقد بود که امام )ره( یک شیوه رهبری دارد و من یک شیوه دیگر. 
حاجی صادقی اضافه کرد: البته دش��من هرچند نتوانس��ته تاکنون 
نظام را دچار ارتجاع کند، ولی برخی افراد دچار ارتجاع شدند؛ زیرا 
عده ای را دیدیم که در اندیش��ه دچار ارتجاع شدند و از روحیه ضد 
استکباری بازگشتند و توبه کردند و در این رابطه بعضی  ها هم بر اثر 
دنیاگرایی دچار ارتجاع شدند که با توجه به این موارد، باید مراقب 
ارتجاع های دیگری بود. نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرد: امروز 
دشمن در محور هایی به دنبال ارتجاع است؛ مانند رجعت در ذائقه 
فکری و فرهنگی مردم، الگوها، س��بک زندگی و مدیریت، استحاله 
ایدئولوژیک، القای یأس و ناتوانی و ارائ��ه مدل های غلط از روحیه 
انقالبی مانند معرفی مدل داعش��ی از اس��الم تا م��ردم را از انقالب 

اسالمی جدا کند. 

کارشناس مسائل بین الملل:
امریکایی  ها  دنبال گفت وگو 

برای حل اختالف نیستند
اقدام�ات امریکایی  ها علی�ه ایران به این معنا اس�ت ک�ه آنها به 
دنبال گفت وگو و رس�یدن به توافق برای حل اختافات نیستند. 
سیدمصطفی خوش چشم، کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو 
با ایرنا درباره پیشنهادات ایران برای رسیدن به توافق قبل از تصویب 
قطعنامه گفت: امریکایی  ها به دنبال گرفتن امتیازات حداکثری در 
برجام هستند. حدود یک ماه پیش بعد از جلسه استماع کنگره رابرت 
مالی اعالم کرد که امتیاز س��پاه را نمی دهند و بع��د از آن هم آقای 
بایدن در س��خنرانی اعالم کردند که پنجره امتیازدهی بسته شده 
است لذا به رغم پیشنهادات ایران، آنها قطعنامه علیه ایران را تصویب 
کردند. این کارشناس مسائل بین الملل افزود: امریکا در حال حاضر 
به دنبال گرفتن امتیاز حداکثری از ایران است. در خصوص بخشی 
از تحریم های باقی مانده، تضامین و همچنین بیرون آوردن سپاه از 
لیس��ت تحریم ها، به دنبال این هستند تا فش��ار حداکثری به ایران 

آورده و امتیازاتی فراتر از برجام را از ایران بگیرند. 
خوش چش��م عنوان کرد: امریکایی  ها در ح��ال حاضر موجب وقفه 
در رسیدن به توافق با ایران شده اند و به دنبال توافق و حل اختالف 
نیس��تند بلکه به دنبال این هستند تا به قول خودش��ان ایران را در 

منطقه مهار کنند. 
همچنی��ن ایاالت متحده بیش از یک ماه اس��ت ک��ه در حوزه های 
گوناگون از جمله در ح��وزه پروپاگاندا و جنگ رس��انه ای با اعمال 
تحریم ها، ترور و خرابکاری و اجرای قطعنامه در حال فشار ترکیبی 
به ایران هستند. این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: این اعمال 
فشار از سوی امریکا به این دلیل اس��ت که مجموعه ای از فشار ها را 
به جمهوری اسالمی وارد کنند تا ایران در تمامی موارد باقی مانده، 
از درخواست امتیازات خود صرفنظر کند و آقای بایدن با یک توافق 
حداکثری بتواند اوضاع خود را در انتخابات آتی میان دوره ای مجلس 
امریکا بهتر کند. خوش چشم عنوان کرد: جمهوری اسالمی هم در 
مورد توقیف محموله نفتی و هم در هنگام تصویب قطعنامه و اقدام 
متقابل به درستی نشان داد که سیاست مماشات دولت قبلی تغییر 
کرده و جمهوری اسالمی با قدرت در مقابل اقدامات غربی  ها مقابله 

به مثل می کند. 
این کارشناس مسائل بین الملل یادآور ش��د: رئیس جمهور امریکا به  
درستی می داند که فرصت فقط برای چند هفته باقی است و این امریکا 
است که باید انتخاب کند که همچنان می خواهد به ریسک و قمار ادامه 
دهد و با ادامه فشار به دنبال کسب امتیازاتی باشد که بسیار بعید است 
که به چنین دستاوردی برسد و یا اینکه می خواهد به پای میز مذاکره 

برگردد و درباره موارد باقی مانده و برای رسیدن به توافق تالش کند. 

دادستان زاهدان در تشریح دستگیری عوامل موساد:
ترور دانشمندان هسته ای ایران 

در دستور کار موساد بود
دادستان عمومی و انقاب زاهدان با اش�اره به جزئیات چگونگی 
دستگیری عوامل موساد در سیستان و بلوچستان گفت: همکاران 
اداره اطاعات با حدود هشت ماه اشراف اطاعاتی به صورت دقیق 
موارد را رصد می کردند و به این نتیجه رسیدند که ترور دانشمندان 
هس�ته ای نیز در دس�تور کار تع�دادی از ای�ن افراد بوده اس�ت. 
به گزارش ایرنا، مهدی ش��مس آبادی روز گذشته در نشست خبری با 
اصحاب رسانه اظهار داشت: با اشراف اطالعاتی قوی که وجود داشت، 
اعضا در هر کدام از استان های مختلف شناسایی و دستگیر شدند؛ آنقدر 
مستندات علیه این افراد وجود داشت به گونه ای که وقتی قرار بازداشت 
متهمان صادر شد اصاًل اعتراض نکردند. وی بیان کرد: هم  اینک پرونده 
در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به زودی کیفرخواست صادر و به 

دادگاه ارسال می شود. 
اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان 31 فروردین سال جاری در 
اطالعیه ای اعالم کرد: سه جاسوس وابسته به موساد با حکم دستگاه 
قضایی دستگیر شدند. این افراد در انتشار اطالعات و اسناد طبقه بندی 

شده دست داشته اند. 

عباس حاجی نجاری

رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امی در پیام�ی ب�ه همای�ش 
بزرگداش�ت روز بس�یج اس�اتید، ب�ر مس�ئولیت و نق�ش 
پیش�رفت  آمیخت�ن  زمین�ه  در  بس�یجی  اس�تادان 
و ن�وآوری علمی ب�ا اخ�اق و تربیت نفس�انی تأکی�د کردند. 
متن پیام رهبر انقالب اس��المی که حجت االس��الم رس��تمی، 
مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها آن 
را در همایش بزرگداش��ت بس��یج اس��اتید قرائت کرد، به این 

شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
والحمدهلل و الصاله علی رسول اهلل و آله االطهار

به استادان بسیجی دانشگاه و اجتماع آنان در روز ملی بسیج اساتید، 
سالم و درود می فرستم و یاد دانشمند مجاهد، شهید مصطفی چمران 
و دیگر شهدای دانشگاه را عزیز و گرامی می دارم. سایه  مبارک استاد 
متعهد و متدین و مجاهد بر سر دانش��گاه کشور یکی از بزرگ ترین 
نعمت های الهی و نویددهنده سرافرازی و رستگاری آینده ملت ایران 
است. علم نافع و پیشرفته شما چه در موضوعات راهبردی و اساسی و 

چه در مسائل نقد و کاربردی، نیاز حتمی و فوری کشور است. فعالیت 
استاد بسیجی تنها تعلیم نیست، پیشرفت علمی، نوآوری در ماهیت 
دانش و زبان آن، آمیختن آموزش با اخالق و تربیت نفسانی، همت 
گماشتن به دوگانه فراگیری تازه  های علمی، و اجتهاد و تولید علم، 
و وظایف دیگری از این قبیل نیز در زمره مسئولیت های استاد علم 
است، و شما بسیجیان عزیز در همه این زمینه  ها می توانید پیشتاز و 

پیشران باشید. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. 
سّیدعلی خامنه ای -30 خرداد 1401

پیام رهبر انقاب به همایش بزرگداشت روز بسیج اساتید

 استادان بسیجی در تولید علم و آمیختن آن با اخالق پیشتاز باشند

    خبر 

 رهبر معظم انقاب در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر: امروز هر کس مردم را از آینده ناامید 
 یا ایمان های مردم را تضعیف یا مردم را به تاش ها و برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند

نا امید کردن مردم به سود دشمن است
بیان�ات رهب�ر انق�اب اس�امی در دی�دار 
دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ 
خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح دیروز در محل 
برگزاری این همایش در ش�هرکرد منتشر شد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با 
اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر 
کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای 
توجه و آشنایی مردم با عش��ایر دانستند و گفتند: 
امروز تکیه بدخواهان ایران و اس��الم به جنگ نرم 
است، بنابراین همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور 
و تولیدات فرهنگی نیاز دارند؛ البته در کار فرهنگی 
همچون تولید فیلم و کتاب بای��د بازخورد و تأثیر 

تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد. 
رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل 
تالش های پر شمار بیگانگان در طول دو سه قرن 
گذش��ته، گفتند: هدف از این تالش ها وادار کردن 
عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه 
و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند، بنابراین 
عشایر ایران جزو وفادار ترین قشرهای ملت هستند. 
ایش��ان فداکاری عش��ایر در دوران انقالب و دفاع 
مقدس را جلوه  دیگری از وفاداری آنان دانستند و 
خاطرنشان کردند: عامل اصلِی وحدت، پیشرفت 
و از خودگذش��تگی مردم از جمله عش��ایر، عامل 
»دین« بود که امام بزرگوار با اس��تفاده از آن عنصر 
حیاتی، انقالب را به پیروزی رساند و پس از انقالب 
نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های بیگانه 
و دولت های مرتجع از صدام به منظور از پا درآوردن 

انقالب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد. 
   تضعیف انگیزه دینی، یک�ی از مهم  ترین 

ابعاد جنگ نرم
حضرت آیت اهلل خامنه ای ش��هیدان را مظهر زیبا 
و با شکوه ایماِن دینی خواندند و با تأکید بر نقش 
منحصر به فرد انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان 
و همچنین صب��ر و آرامش خانواده های ش��هدا، 
گفتند: البته بعضی  ها که سر و کاری با دین ندارند 
به دنبال دست بردن در انگیزه های دینی شهدا و 
رزمندگان هستند اما نباید انگیزه های عزتمندانه 
ش��هدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب 
رضای خداوند فروکاست. ایشان از مهم  ترین ابعاد 
جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه های 
دینی در کش��ور خواندن��د و افزودن��د: امروز هر 
کاری در کشور علیه دین، س��نت ها، مقدسات و 
شعائر دینی انجام می ش��ود، متکی به یک انگیزه 
سیاس��ی و مورد اس��تفاده دشمن اس��ت اگرچه 
ممکن اس��ت عامل انج��ام آن کار از این واقعیت 
غافل و ناآگاه باش��د. رهبر انقالب، تضعیف ایمان 
دینی، تضعیف امید و خوش بینی به آینده کشور را 
از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند 
و خاطرنش��ان کردند: القای بی آیند گی، بن بست 
و اینکه مس��ئوالن اداره کش��ور را بلد نیستند از 
جمله کارهای بدخواهان ایران اس��ت و امروز هر 
کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان های مردم را 
تضعیف، یا مردم را به تالش ها و برنامه ریزی های 
مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه 
نداند به سود دشمن کار می کند. ایشان درس مهم 

شهیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان کردند: 
رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که 
بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود 
نداش��ت اما در اثر آن مجاهدت ه��ای امیدوارانه، 
جنگ با عزت جمهوری اسالمی و منکوب شدن 
متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت  ترین 
شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار 
بود. رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیت  ها و 
خدمات بسیج در بخش های عشایری، شناسایی 
و رفع مشکالت عشایر به ویژه برنامه ریزی و اقدام 
برای حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئوالن 

ذی ربط خواندند. 
     سامی: امریکا دنبال فرار آبرومندانه از 

باد اسامی است
سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه نیز روز 
گذشته در اجالس��یه کنگره ملی 11 هزار شهید 
جامعه عشایری کشور با بیان اینکه دشمنان اسالم 
و ایران امروز در حال افول هستند، گفت: اگر اخبار 
را دنبال کنید خواهید دید که رژیم صهیونیستی 
دچار فروپاشی سیاسی ش��ده و امریکا دنبال یک 

فرار آبرومندانه از بالد اسالمی است. 
به گ��زارش ف��ارس، فرمانده س��پاه پاس��داران 
خاطرنش��ان کرد: س��رزمینی که صدای اذان در 
آن طنین انداز می شود جایی برای حضور و نفوذ 
مشرکان نیس��ت. وی با اش��اره به اینکه تاریخ پر 
است از رویارویی ما با دشمنان مختلف، یادآور شد: 
همواره کسی که باید عقب نش��ینی کند دشمن 

بوده است.
 س��المی دش��منان را بی رمق، نات��وان و ناامید 
از تعقیب اهدافش��ان دانس��ت و افزود: استکبار 
سرگردان برای یافتن راهی برای خروج است اما 

همین دشمن زخمی است و کینه های عمیق دارد. 
در باور دشمنان نمی گنجید که ایران با دست خالی 
بتواند منطق انقالب را در سراسر جهان جاری و در 

برابر دشمن تا دندان مسلح صف آرایی کند. 
   ایران در آین�ده نزدیک جزو قدرت های 

تراز اول جهان است
وی ادامه داد: دش��من گمان نمی کرد ملت ایران 
44 سال در مبارزه ای مس��تمر و جهانی سربلند و 
سرافراز بماند و امروز برای تجلیل از حماسه آفرینان 
دیروز خود مجتمع شود. سالمی با بیان اینکه این 
روز ها دشمن عاجز ما به وطن فروشان و پناهندگان 
خیانتکار امید بسته اس��ت، گفت: این افراد شاید 
هم زبان ما باشند اما سخن دشمن را ترجمه می کنند 
و در خیال باطل خود گمان می برند می توانند مغز ها 

و قلوب مردم ما را در کنترل خود بگیرند. 
فرمانده سپاه اظهار داشت: مردمی که برای حفظ 
نظام و انقالب صد ها هزار ش��هید داده اند هرگز از 
آرمان  ها و اهداف انقالب دس��ت نمی کش��ند و از 
امام خود جدا نمی شوند. وی با تأکید بر اینکه هیچ 
دشمنی خیرخواه ملت ایران نیست، گفت: آرزوی 
ما این اس��ت که قربانی ملت ایران شویم تا همواره 
بدرخشد و آرمان هایش را دنبال کند. سالمی تصریح 
کرد: کشور در حال قدرت گرفتن است و در آینده ای 
نزدیک ایران جزو قدرت های تراز اول جهان خواهد 
بود؛ این حقیقت در حال شکل گیری است و اکراهی 
از بیان آن نداریم. فرمانده سپاه بیان داشت: خداوند 
ما را با دشمنان بزرگ روبه رو کرده تا قوی شویم، ما 
هم تا آخر راه را ادامه خواهیم داد چراکه جهاد به ما 
نشاط و روحیه می بخشد و هیچ عظمتی در جهان 
تصادفی نیست، مجاهدت و تالش می طلبد. وی با 
اشاره به اینکه جانبازی  ها و مجاهدت های مردم و 

عشایر غیور سد راه اشرار ش��د، افزود: رشادت های 
اقوام مختلف بود که ای��ران را پیروز نبردی جهانی 
کرد و صفحات زرینی از رشادت و فداکاری در تاریخ 
ثبت نمود. سالمی اضافه کرد: هیچ کشوری در میان 
انبوه دشمنان و آتشی از شرارت دوام نمی آورد مگر با 
شجاعت و شهادت؛ همین روحیه است که جامعه را 

قوی، امن و آرام می کند. 
   اس�تکبار، ایران را عقب مان�ده و محتاج 

بیگانگان می خواهد
فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه انقالب داستان 
ش��رف و آزادگی ملت ایران اس��ت، یادآور ش��د: 
اصلی  ترین پیام انقالب این بود که ما جز خداوند 
متعال برده و بنده هیچ قدرتی نخواهیم بود. وی 
ادامه داد: استکبار ایران را افس��رده، عقب مانده، 
محتاج بیگانگان و مطیع سیاسی می خواست اما 
امام)ره( جنگی بزرگ را پذیرا شدند تا با این نگاه 
مقابله کنند. سالمی خاطرنشان کرد: در ادامه راه 
رهبر معظم انقالب با الهام از عاش��ورا و قرآن این 
کشتی را از میان گرداب های سهمگین و سخت 
به ساحل آرامش و امنیت هدایت کردند. فرمانده 
سپاه پاس��داران در بخش دیگری از سخنان خود 
تقدیم 11 هزار ش��هید جامعه عشایری را حجت 
و برهان وفاداری، غیرتمن��دی، مردانگی و وفای 
به عهد جامعه عشایری دانست و افزود: صراحت 
کالم، صفای باطن، اس��تواری، شکیبایی در برابر 
سختی  ها و بخشندگی عشایر را در دل ملت ایران 
محبوب کرده است. وی جامعه عشایری را بازتاب 
طبیعتی دانست که با آن مأنوس هستند و اظهار 
کرد: عشایر در حین تنوع در لباس و آداب و رسوم 
انسجام و وحدتی مثال زدنی دارند که این کنگره 

تجلی همین وحدت است.  

ژه
در یکی دو سال اخیر، برخی حوادث مشابه در سرزمین های اشغالی وی

فلسطین که تحت تسلط رژیم نامشروع صهیونیستی است، متعدد 
شده است. زنجیره حوادث در اسرائیل به گونه ای پیش رفته که هر 
ناظری، اگر نخواهد مغرضانه به ماجرا نگاه کند، اذعان دارد که این 
روال »نمی تواند عادی باشد«. اس��رائیلی  ها البته به نرمال نبودن 
عادت دارند. آنها همواره زیر س��ایه ترس و نگرانی از امنیت خود 
زندگی کرده اند، زیرا مردم فلسطین چاره ای جز دفاع از خود برابر 
اشغالگری و تجاوز صهیونیست  ها نداشته اند و این زندگی غیرنرمال 

انتخاب خود اسرائیلی  ها بوده است. 
حاال فهرس��تی از اتفاق��ات زنجیره ای یک��ی دو س��ال اخیر در 
سرزمین های اشغالی منتشر شده است. فهرستی که پر حجم بودن 
آن نشان می دهد این اتفاقات عادی نیست. فهرست دقیق و جزیی 
این اتفاقات با ذکر تاریخ بس��یار طوالنی خواهد بود. فقط عناوین 

اتفاقات یک سال اخیر را مرور کنیم:
هالکت یک صهیونیس��ت در انفجار خودرو، هالکت ژنرال های 
صهیونیس��ت در اربیل عراق، حمله به کشتی اس��رائیلی، انفجار 
در کارخانه موشک سازی، حمله موش��کی به تأسیسات دیمونا، 
آتش سوزی پاالیشگاه نفت حیفا، انفجار کارخانه نظامی رافائل، 
آتش س��وزی در حومه ف��رودگاه بن گوری��ون، انفجار کش��تی 
صهیونیستی در اقیانوس هند، انفجار در بندر جبل علی امارات و 
هالکت سه صهیونیست، انفجار نفتکش »ِمرِسر استریت«، انفجار 

مهیب در جنوب تل آویو، انفجار در پایگاه نظامی قدس، انفجار مهیب 
در ریشون لتسیون، انفجارهای شدید اطراف تل آویو، آتش سوزی 
در منطقه صنعتی، آتش سوزی در باغ بهایی ها و مخزن سوخت 
در حیفا، آتش سوزی در مناطق کشاورزی صفوریه، آتش سوزی 
خطوط ریلی اشکلون، در همین روز، راه آهن رژیم صهیونیستی 
نیز اعالم کرد که به دلیل آتش سوزی در مسیری از منطقه اشکلون، 
تردد قطار بین ایستگاه های اشکلون � سدروت � افکیم � بیر شوا 
موقتاً متوقف شد. همچنین گزارش آتش سوزی شدیدی هم در 
یک مرکز صنعتی غذایی در سرزمین های اشغالی رخ داد که گفته 
می ش��ود در داخل یک واحد فرآوری گوشت بوده است، انفجار و 
آتش سوزی پتروشیمی بندر حیفا، آتش سوزی در منطقه صنعتی 
قلنسوه، انفجار در کارخانه مصالح ساختمانی، انفجار در منطقه 
نفتی اشدود، آتش س��وزی و انفجار در جنوب فلسطین اشغالی، 
آتش سوزی اول در منطقه »النقب« و آتش سوزی دوم در »ایالت « 
به وقوع پیوست. در حادثه دیگر در همین روز یکی از مراکز صنعتی 
شهر »ایالت « )جنوبی  ترین نقطه فلسطین( دچار حریق شد که با 
طوالنی شدن آتش سوزی انفجاری رخ داد و به واحدهای مسکونی 
اطراف کشیده شد. آتش سوزی در نزدیکی دیمونا، آتش سوزی در 
منطقه ای صنعتی در حیفا، آتش گرفتن 18 دستگاه اتوبوس در 
شمال فلسطین اشغالی به دالیلی نامعلوم، عالوه بر این در همین 
روز رسانه های فلسطینی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه 

تن از نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی در شهر یافا خبر دادند که 
گزارش شد با خودرو زیر گرفته شدند. آتش سوزی در اطراف شهر 
مهاجر پذیر » هاربراخا « واقع در جنوب نابلس که رسانه های عبری 
زبان از احتمال عمدی بودن این آتش سوزی نوشتند، انفجار در 
انبار تجهیزات مهندسی )در همین روز اداره آتش نشانی منطقه 
»هرتزلیا« در اراضی اشغالی فلسطین نیز اعالم کرد بر اثر بیهوشی 
و مسمومیت چند نفر در استخر سریعاً یک واحد اختصاصی به این 
منطقه اعزام کرده  است. در بررسی های اولیه کارشناسان مشخص 
شد سیستم تصفیه آب این استخر دچار اختالل شده است، این 
اختالل باعث شده اس��ت دو ماده کلر و اس��ید کلریدریک با هم 
مخلوط و یک ابر بخار سمی تولید شود. (، هک پست الکترونیک 
یک سرلشکر احتیاط ارتش اسرائیل، آتش سوزی در کارخانه ای 
در جنوب تل آویو، آتش سوزی در پاالیش��گاه حیفا، هک شبکه 
برق رژیم صهیونیس��تی، نشت مواد س��می و خطرناک در بندر 
حیفا، آتش سوزی در کارخانه تولید برد الکترونیکی، سقوط بالون 

جاسوسی، آتش سوزی در کارخانه  تولیدی محصوالت غذایی. 
حال آیا می توان بر عادی نبودن این اتفاقات اذعان نکرد؟

باید یادآور شویم که مقامات ایرانی بار ها در برابر این سؤال که انتقام 
خرابکاری های صهیونیست  ها در ایران چگونه گرفته می شود، بر 
حتمی بودن انتقام به ش��یوه خود و بدون رسمی شدن آن تأکید 

کرده اند. 
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  زنجیره انفجار ها و آتش سوزی  ها در اسرائیل نشانه چیست؟
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