
سکوالریزاسیون عاشورا
 و مقابله با هویت معنوی ایرانیان

قیام امام حسین )ع( و یارانش وجوه متعددی دارد و تنها یک حادثه 
عادی در یک زمان و م��کان خاص و محدود نیس��ت، بلکه واقعه ای 
است که در آن، بهترین انسان  ها در مواجهه با شقی  ترین و پلید ترین 
انسان ها، واال ترین ارزش های انسانی و الهی را به منصه ظهور رساندند 
و ناب  ترین تصویر قدس��ی و الهی از زندگی انس��انی را نشان دادند؛ 
تصویری که نش��ان دهنده قیام بر ترین فرزن��دان آدم در برابر ظلم 
و فس��ادی بود که با تسلط بر مسند سیاس��ت و قبضه کامل قدرت، 
می رفت که اثری از اسالم و توحید ارائه شده از سوی آخرین فرستاده 

الهی باقی نگذارد. 
اگر از منظر جامعه شناختی نگاه کنیم حادثه عظیم عاشورا سرآغاز 
بزرگ ترین و اصیل  ترین جنبش اجتماعی تاریخ بشری است که در 
تداوم خط رسالت و امامت الهی و بسط و حاکمیت توحید و عدالت 
در جهان رخ داده و بعد از 14 قرن روز به روز درخشان تر و اثرگذارتر 
شده است. این جنبش که در پی حادثه  شگرف عاشورا و در سرزمین 
تفتیده کربال در س��ال 61 هجری قمری آغاز ش��د - در یک زمان و 
مکان نسبتاً محدود و در زمانه ای فاقد رس��انه های عمومی- چنان 
عالمگیر ش��د و تأثیر شگرفی بر بشریت گذاش��ت که طی 14 قرن، 
حرکتی عظیم به وجود آورده که روز به روز بر تعداد پیروان آن افزوده 
می شود؛ جنبشی که تنها در یک مورد بزرگ ترین اجتماع بشری را 
در اربعین هر سال در س��رزمین کربال گرد هم می آورد. در این میان 
مردم ایران از بزرگ ترین و پرشور ترین گروه  هایی هستند که در این 
جنبش، حضوری مستمر و برجسته دارند و این حادثه و بزرگداشت 

آن در تاریخ جزوی مهم از هویت آنان شده است. 
تأثیر این رکن هویتی به قدری است که در پیروزی انقالب اسالمی و 
شکست دشمنان در جنگ تحمیلی و توطئه های متعدد دیگر علیه 
انقالب اسالمی و ایران، اساسی  ترین نقش را داشته است. امروز هم 
بعد از گذشت چند دهه از پیروزی انقالب اس��المی به رغم سال ها 
تهاجم فرهنگی و رسانه ای و نفوذ و در دسترس بودن عناصر فرهنگ 
منحط و ضددین غرب��ی در میان جوانان و مردم، حضور هر س��اله 
مردم در مراسم های بزرگداشت قیام کربال پرش��ورتر از قبل است 
و واقعیت های میدانی نشان از همگانی تر شدن این سلوک جمعی 
معنوی ایرانیان دارد. البته این س��لوک جمعی معنوی، محدود به 
واقعه عاشورا نیست و حضور میلیونی مردم تهران در مراسم جشن 
غدیر نش��ان دهنده آن اس��ت که به رغم همه برنامه ریزی و تالش 
دش��منان برای دور کردن مردم ایران از معنویت و دین و برخالف 
محور تبلیغاتی دشمنان مبنی بر کمرنگ شدن دین در بین مردم، 
حیات معنوی ایرانیان روز به روز برجسته تر و بانشاط تر از قبل شده 
است. البته در این میان همواره یک خط تبلیغاتی دروغین از سوی 
ارتش رسانه ای دشمنان در جریان است که خیل عظیم مردم دیندار 
ایران را که اکثریت مطلق جامعه هس��تند، در اقلیت نشان دهد تا 
ضمن ایجاد حس تردید و انفعال در آنان به افزایش اعتماد به نفس 
در میان اقلیت دور از دین برای ترغیب بیشتر به فسق نمایی و تظاهر 
به بی دینی منجر ش��ود. این تالش به خصوص با توجه به تأثیر قیام 
عاشورا در پیدایش و پیشبرد انقالب اس��المی و نقش آن در تأمین 
انرژی الزم برای تداوم این انقالب، بسیار مورد توجه دشمنان اسالم 

و انقالب اسالمی قرار دارد. 
با این حال تکرار هر ساله بزرگداشت قیام امام حسین)ع( و یارانش 
توس��ط مردم ایران و رونق روزاف��زون آن، رس��واکننده این خط و 
خنثی کننده اثرات آن اس��ت. از این رو اس��ت که به م��وازات خط 
تبلیغاتی تضعیف اعتقادات مردم و زیرسؤال بردن ماهیت قیام و مقام 
امام حسین )ع(، تالشی گسترده  چه از جنبه رسانه ای و چه از جنبه 
میدانی برای تحریف ماهیت واقعه عاشورا و سکوالریزاسیون آن در 
جریان است. از یک طرف هجمه گس��ترده برای تضعیف اعتقادات 
مردم در این موضوع در جریان اس��ت و از طرفی با توجه به ناکامی 
این هجمه در رسیدن به اهدافش، تالشی پیگیر و مستمر برای ارائه 
تأویلی سکوالر از ماهیت این قیام و محدودسازی مراسمات عزاداری 
و هیئات مذهبی به وجهی اخالقی-احساسی و دور از انقالب اسالمی 

در جریان است. 
قطعاً قیام عاش��ورا بزرگ ترین حرکت تاریخ��ی در مواجهه با خط 
کفر، نفاق و نظام سلطه است و امروز نیز تداوم آن، منجر به پیروزی 
بزرگ ترین انقالب قرن اخیر و تش��کیل محور قدرتمند مقاومت در 
برابر نظام جهانی سلطه و صهیونیسم بین الملل شده است. پس از نظر 
دشمنان بشریت و نظام جهانی سلطه، اگر امکان مقابله و برانداختن 
منزلت این قیام در میان ایرانیان وجود ندارد بهتر اس��ت که آن را از 
معنا تهی کرده و به صورت یک مناس��ک تکراری ب��ا کارکرد صرفاً 

احساسی و بی خطر برای مستکبرین عالم درآورد. 
عاش��ورایی که از آن بتوان درس سازش��کاری با دش��منان گرفت، 
عاشورایی که معتقدان به آن خود را موظف به پیروی از امام جامعه 
ندانند و نتوانند خط امروزی یزیدیان و حسینیان را ترسیم و جایگاه 
خود را در آن شناس��ایی کنن��د و صرفاً محدود به گری��ه بر مصائب 
انسان هایی برجسته در 1400 سال پیش شوند بی آنکه بتوانند نقش 
خود در تداوم این نهضت ضداستکباری شناسایی کنند یا به آن قائل 
باشند، نه تنها نسبتی با قیام امام حسین و یارانش ندارد و مورد خشم 
و مذمت دشمنان نیس��ت، بلکه مورد تشویق و حمایت آنان نیز قرار 

خواهد گرفت. 
خط سکوالرسازی این عنصر مهم هویتی ایرانیان به شدت در جریان 
اس��ت و راه مقابله با آن و آنتی تز این برنامه پلید نیز تأکید و تبیین 
همان معنایی است که سعی در تحریف آن وجود دارد؛ جهاد تبیین 
در روشن سازی این معنا که قیام عاشورا ماهیتی کاماًل سیاسی دارد و 
فراتر از یک زمان و مکان خاص در طول تاریخ در جریان است و امروز 
خط انقالب اس��المی و والیت فقیه در امتداد این قیام بوده و نسبت 
افراد نسبت به آن، روش��ن کننده مرز بین عاشوراییان و یزیدیان در 

روزگار کنونی است. 

  عزاداری محرم 
در حسینیه امام خمینی برگزار شد

همزمان با ایام شلهادت حضرت اباعبداهلل الحسلین علیه السلام 
و اصحلاب بلا وفلای ایشلان، مراسلم علزاداری در حسلینیه 
امام خمینلی)ره( و در حضلور رهبر انقاب اسلامی برگزار شلد. 
به علت اوج گیری مجدد بیماری کرونا و لزوم رعایت دس��تورالعمل های 
بهداشتی، امسال نیز مطابق دو سال گذشته، این مراسم بدون جمعیت و 
تنها با حضور یک سخنران و مداح و حضرت آیت اهلل خامنه ای برگزار شد.  
این مراسم به مدت شش شب از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم الحرام 
)پنج  شنبه 1۳ مرداد تا سه  شنبه 1۸ مرداد( برگزار و مشروح برنامه های 

سخنرانی و عزاداری هر شب از رسانه ملی پخش شد. 

 تیم نیروی دریایی راهبردی ایران
 با ۲ ناو موشک انداز وارد باکو شد

تیلم نیلروی دریایلی راهبلردی کشلورمان هملراه بلا دو نلاو 
موشلک انداز ایرانلی » پیکان « و » جوشلن « با اسلتقبال رسلمی 
یگان های تشلریفات نیلروی دریایی آذربایجلان وارد باکو شلد. 
به گزارش فارس، تیم نیروی دریایی راهبردی کشورمان روز یک شنبه با 
استقبال رسمی یگان های تشریفات نیروی دریایی جمهوری آذربایجان 
وارد بندر باکو شد.  ناخدا یکم امین ارشدی، سرپرست تیم اعزامی نیروی 
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اس��المی ایران با اشاره به حضور فعال 
ایران در مسابقات جام دریا گفت: تیم ایران متشکل از 7۸ ورزشکار با دو ناو 
موشک انداز ایرانی » پیکان « و » جوشن « در این مسابقات حضور دارد.  وی 
افزود: مسابقات در شش بخش تخصصی برگزار می شود.  در این مسابقه بین 
المللی که به مدت حدود یک ماه برگزار می شود یگان های نیروی دریایی 
کشورهای حاشیه دریای خزر بر دستاوردهای صلح و دوستی در منطقه 
تأکید می کنند.  سرهنگ فروتنی، وابسته نظامی کشورمان در جمهوری 
آذربایجان با اشاره به توانمندی نظامی کشورمان گفت: این مسابقات عالوه 
بر افزایش مهارت های تخصصی، تقویت دیپلماس��ی نظامی کشورهای 

ساحلی دریای خزر را به جهانیان اعالم می کند. 
یگان های کشورهای روسیه و قزاقس��تان هم برای حضور در این دور از 
مسابقات در چند روز گذشته وارد آب های جمهوری آذربایجان شده اند. 
در ششمین دور این مسابقات که سال گذشته در بندرانزلی برگزار شد، تیم 

ایران توانست مقام نخست این مسابقات را کسب کند. 

دیپلماسی موفق ایران در مسئله آب هیرمند
اگرچه آب رهاسلازی شلده هیرمند بسلیار کمتلر از آن مقداری 
است که در توافقنامه ایران و افغانسلتان ذکر شده اما پیگیری های 
مسلئوالن ایلن املر در ایلن بلاره قابلل تقدیر و تشلکر اسلت. 
حبیب اهلل دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس ش��ورای اس��المی در 
گفت وگو با فارس گفت:  پیگیری های مسئوالن امر درباره پرداخت حقابه 
ایران از رودخانه هیرمند از سوی افغانستان به اینجا رسید که روز  شنبه آب 

هیرمند وارد خاک ایران شد. 
وی افزود: اگرچه آب رهاسازی شده بسیار کمتر از آن مقداری است که در 
توافقنامه ایران و افغانستان ذکر شده اما پیگیری های مسئوالن این امر در 
این باره قابل تقدیر و تشکر است. در سال های گذشته اگر رهاسازی آب هم 
از سوی افغانستان انجام  می شد در پایان فصل زمستان بود و هیچ گاه در 
این موسم از سال آب هیرمند از سوی افغانستان رهاسازی نمی شده است. 
نماینده زابل در مجلس خاطرنشان کرد: نکته ای که من همواره آن را مطرح 
کردم و االن هم می گویم این است که ما نباید تنها توجه مان به آب هیرمند 
باشد بلکه چهار موضوع انتقال آب از دریا، آب ژرف، جلوگیری از تبخیر آب 
و بارور کردن ابر ها و آب هیرمند را باید در کنار هم ببینیم تا از این طریق آب 

مورد نیاز استان سیستان و بلوچستان تأمین شود. 

معاون رئیس جمهور:
دولت منابع بالعوض 

برای جبران خسارت سیل اختصاص می دهد
دولت برای جبران خسلارت های ناشلی از جاری شلدن سلیل در 
مناطلق مختللف کشلور منابلع باعلوض اختصلاص می دهلد. 
به گزارش ایرنا، سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور روز 
یک شنبه در جمع مردم روستای خویه مرکز دهستان موگویی شهرستان 
کوهرنگ چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: سالم رئیس جمهور را به مردم 

استان و اهالی موگویی ابالغ می کنم. 
وی با اشاره به حوادث سیل اخیر در کش��ور افزود: از مناطق سیل زده در 
استان های مختلف کشور مانند چهارمحال و بختیاری دیدن شد. مردم 
به ویژه در روستا ها خانه های مس��کونی، ابزار اشتغال، زمین کشاورزی و 
دام های خود را از دست دادند. همچنین در سیل اخیر امکانات زیرساختی 
مناطق مختلف سیل زده کشور مانند تأسیسات آب آشامیدنی خسارت 
جدی دیده و در حال ارزیابی از سوی گروه های کارشناسی است.  معاون 
اجرایی رئیس جمهور اظهار داشت: دولت برای تعمیر، مرمت و نوسازی 
واحدهای مسکونی خس��ارت دیده در س��یل اخیر عالوه بر کمک های 
بالعوض، تس��هیالت مورد نیاز را به متقاضیان خس��ارت دیده پرداخت 
می کند.  وی گفت: جهادکشاورزی برای تأمین دام مورد نیاز افرادی که 
دام های خود را از دست داده اند، اقدام خواهد کرد. دولت همچنین احیای 

زمین های کشاورزی و جبران بخشی از خسارت  ها کمک خواهد کرد. 
 

ایران: دولت آلمان را در هتک حرمت   قرآن 
مسئول  می دانیم 

در پی اقدام تحریک  آمیز تعداد قلیلی از سللطنت طلبان و حامیان 
پهلوی، در اهانت به کام اهلل مجید و مقدسلات اسلامی در شلهر 
هامبورگ، کاردار سلفارت آلمان در غیاب سفیر این کشور، توسط 
رئیلس اداره اول غلرب اروپا بله وزارت املور خارجه احضار شلد. 
رئیس اداره اول غرب اروپا، ضمن محکوم کردن اهانت صورت گرفته در ایام 
تاسوعای حسینی، آن را مصداق بارز نفرت پراکنی، خشونت و افراطی گری 
دانست. جمهوری اسالمی ایران در این خصوص دولت آلمان را مسئول 

می داند و خواستار برخورد قاطع با عوامل این اقدام موهن است. 
    توهین به قرآن وجه دیگری از خشونت آفرینی داعشی است

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان این اقدام را شدیداً 
محکوم کرد. ناصر کنعان��ی تأکید کرد: این اق��دام هتاکانه، مصداق بارز 
فتنه انگیزی و نفرت پراکنی اس��ت و از سوی همه مسلمانان، موحدان و 
وجدان های پاک و معتقدان به همزیس��تی و گفت وگوی بین ادیان قویاً 

محکوم است. 
 وی همچنین نس��بت به پیامد ها و عواقب خطرن��اک اینگونه اقدامات 
جسارت  آمیز و فتنه انگیزانه هشدار داد و افزود: اینگونه جسارت  ها نسبت به 
مقدسات اسالمی، وجه دیگری از افراطی گری و خشونت آفرینی تکفیری و 
داعشی است که برخورد قوی و بازدارنده علیه آن از مسؤلیت های دولت های 
مدعی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی است.  سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
ضمن پاسخگو دانستن دولت آلمان در قبال این واقعه تأسفبار تأکید کرد: 
منتظر واکنش فوری، شدید و صریح آلمان در برخورد با عوامل این اقدام 
توهین  آمیز و پیگیری س��ریع قضایی جهت پیش��گیری از تکرار چنین 
اقداماتی هستیم.  کنعانی افزود: اینگونه اقدامات فتنه انگیزانه که در ورای 
آن دست استکبار و صهیونیسم جهانی قرار دارد، بار دیگر اهمیت اتحاد 
و انسجام بیش از پیش مسلمین و کشورهای اسالمی در برابر توطئه های 

دشمنان اسالم را ضروری می کند. 

حمیدرضاشاهنظری

 رئیس جمهلور با بیلان اینکله جهانیان یک 
بلار دیگلر شلاهد خلوی تجاوزگلری رژیم 
صهیونیسلتی بودنلد، تأکیلد کلرد کله 
مقاومت مردم غلزه، افول رژیلم کودک کش 
داد.  خواهلد  سلرعت  را  صهیونیسلتی 
به گزارش فارس، آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور صبح  شنبه در ابتدای سخنان خود 
در جلسه ستاد ملی کرونا به وقایع و رویدادهای 
مهم این روز ه��ا پرداخت و اظهار داش��ت: رژیم 
صهیونیستی در جنایت دیش��ب خود، بار دیگر 
خوِی اشغالگری و تجاوزگری خود را به جهانیان 
نش��ان داد، اما مقاومت مردم غزه، افول این رژیم 

کودک کش را سرعت خواهد داد. 
رئیس جمهور همچنین به توطئه تفرقه افکنان و 
مزدوران امریکا و رژیم صهیونیستی در افغانستان 
اش��اره کرد و گفت: کس��انی که مجل��س عزای 
حسینی را در افغانستان به خاک و خون می کشند، 
همان یزیدیان زمان و ایادی اس��تکبارند که در 

صدد تفرقه افکنی بین مس��لمانان هستند و الزم 
است هیئت حاکمه افغانس��تان این جنایتکاران 
را شناس��ایی و امنیت همه مردم افغانس��تان را 

تأمین کند. 
     سلحشلوری جوانان فلسطینی و یمنی 

امتداد راه انقاب اسامی است
رئیس جمهور همچنین روز یک شنبه در دیدار 
با جمعی از خانواده های ش��هدا با تسلیت ایام 
س��وگواری حضرت اباعبدااهلل الحسین )ع( و 
محکوم ک��ردن جنایات صهیونیس��ت  ها علیه 
مردم غزه، خاطرنشان کرد: این بیداری مردم 
و جوانان در منطقه به برکت خون شهدا است. 
صهیونیس��ت   ها مردم بی دفاع غ��زه و اعضای 
جهاد اسالمی را ترور می کنند و جهاد اسالمی 

نیز پاسخ آنها را می دهد. 
رئیس جمه��ور با ی��ادآوری جنای��ات متعدد 
صهیونیست  ها علیه مردم غزه، تأکید کرد: مردم 
امروز فلسطین را با گذشته آنان مقایسه کنید، 

در گذش��ته نگاه مردم فلس��طین به میز هایی 
همچون کمپ دیوید، شرم الشیخ و پیمان صلح 
اسلو بود اما امروز در مقابل ظلم صهیونیست  ها 
مبارزه می کنند و ابتکار عمل به دست جوانان 
فلسطینی افتاده است. این روحیه مقاومت به 
برکت خون ش��هدای جنگ تحمیلی و مدافع 

حرم است. 
رئیس��ی همچنین با ابراز خرسندی از دیدار با 
خانواده های شهدا، گفت: هیچ کاری برای بنده 
دلنشین تر از همنشینی با خانواده شهدا نیست 
زیرا ش��ما اهل حرم انقالب اسالمی هستید و 
عزیزان خود را تقدی��م کردید تا این انقالب نه 
فقط برای س��اختن ایران آباد که برای تحقق 

تمدن نوین اسالمی، قدرتمندتر شود. 
رئیس جمه��ور در ادامه نبرد جانانه ش��هدای 
مدافع حرم با جریان های تروریستی در منطقه 
را نمونه ای از تأس��ی به فرهنگ عاشورا خواند 
و تصریح کرد: حقیقتاً این ش��هدا با ایستادگی 

خود شر دش��من را دفع کردند و اجازه ندادند 
داعش به ناموس مردم دس��ت درازی کند و با 
از بین ب��ردن این جریان تروریس��تی، نه فقط 
برای کش��ورمان که ب��رای منطق��ه امنیت به 

ارمغان آوردند. 
رئیس��ی همچنین با اش��اره به نق��ش آفرینی 
شهدای مدافع حرم در برقراری امنیت مراسم 
عظیم اربعین گفت: هیچ مراسمی بر روی زمین 

به شکوه اربعین حسینی وجود ندارد. 
پیش از س��خنان رئیس جمهور، مادر شهیدان 
خالقی پور، مادر شهید حمید اسداللهی، همسر 
شهید چگینی، همسر شهید محسن فرامرزی، 
همسر شهید مس��عود عس��گری، مادر شهید 
محمد حس��ین محمدخانی و همس��ر شهید 
مدافع وطن جواد تیموری نیز به نمایندگی از 
خانواده شهدا ضمن بیان ویژگی های شخصیتی 
ش��هیدان، دغدغه و مس��ائل خود را با آیت اهلل 

رئیسی در میان گذاشتند. 

 از عموم مردم عزادار و عاشلورایی و ظلم ستیز دعوت می شود در 
تجمع ضد صهیونیستی تهران که سه  شنبه 18 مردادماه رأس ساعت 
17:30 در میدان فلسلطین برگزار می شلود، ضمن حضور پرشور، 
حمایت و همدردی خود با فلسلطین مظللوم و قهرمان و همچنین 
نفرت و نفرین انقابی خود را علیه رژیم صهیونیسلتی فریاد زنند. 
صهیونیست  ها می گویند برای هدف قرار دادن فرماندهان جهاد اسالمی 
فلسطین به غزه حمله کرده اند، اما تصاویر پس از حمله صهیونیست  ها به 
غزه، پیکر های بی جان کودکان را نشان می دهد. این حکایت یک عمر 
مبارزه برابر رژیمی  است که با دروغ و جنایت جعل شد و با دروغ و جنایت 

تالش می کند از نابودی خود جلوگیری کند. 
قرار اس��ت مردم تهران در میدان فلس��طین تهران گرد هم بیایند و در 
اجتماعی ظلم ستیز، اعتراض خود را به جنایت اخیر اسرائیلی  ها علیه مردم 

غزه نشان دهند. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با صدور اطالعیه ای، 
ضمن محکومیت شدید جنایت اخیر رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم 
مظلوم غزه ، از مردم عاش��ورایی دعوت کرد در تجمع ضد صهیونیستی 

شرکت کنند. 
در متن اطالعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه عاشورا 
یادآور بزرگ ترین حماسۀ ظلم ستیزی و آزادگی و حریت در تاریخ بشریت 
است، آمده است: »  رژیم کودک کش و سفاک صهیونیستی که امروز با 
استیصال و انفعال در مقابل ابتکار عمل فعاالنه و پیش دستانۀ جبهۀ حق 
و مقاومت اسالمی رو به رو شده و بار ها طعم تلخ شکست های مفتضحانه 
را چشیده، باردیگر به اقدامی غیرقابل بخشش و تجاوزی آشکار و جنایتی 
سبعانه با حملۀ وحشیانه به مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین ساکن در 
نوار غزه، جنایت بزرگ دیگری درکارنامۀ سراسر سیاه و فساد خود، علیه 

تمام بشریت و صلح و امنیت و آزادی، و عدالت و حق و حقیقت رقم زد.  
شورای هماهنگی تبلیغات اس��المی، ضمن محکومیت شدید جنایات 
اخیر صهیونیست ها و اذنابش��ان که در سناریویی خطرناک، مشترک و 
جنایتکارانه با حمایت های همه جانبۀ دولت مستکبر و تروریست پرور 
امریکا و چراغ سبز بعضی از دولت های عرب صورت گرفت، از عموم مردم 
عزادار و عاش��ورایی و ظلم ستیز دعوت کرد در تجمع ضد صهیونیستی 
تهران که سه  شنبه 1۸ مردادماه رأس ساعت 17:۳0 در میدان فلسطین 
برگزار می شود ، ضمن حضور پرشور، حمایت و همدردی خود با فلسطین 
مظلوم و قهرمان و همچنین نفرت و انزجار و خشم انقالبی و لعن و نفرین 

خود را علیه رژیم کودک کش و منحوس صهیونیستی، فریاد زنند.« 
گفتنی است در این مراسم سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه 

سخنرانی خواهد کرد. 

رئیسی: امروز برخالف گذشته ابتکار عمل به دست جوانان فلسطین افتاده است

تهران امروز علیه صهیونیست ها می خروشد 

   خبر اول

     خبر

     خبر

فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به رشد ضعف های ذاتی رژیم صهیونیستی بیان کرد 

  دبیرکل جهاد اسامی فلسطین: قادر هستیم هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی را تافی کنیم
 و به آن پاسخ به موقع بدهیم 

شاید  برای فروپاشی اسرائیل نیاز به جنگ هم نباشد

امروز اذعان مقامات متعصب صهیونیسلتی 
مانند باراک، نتانیاهو و بنلت مبنی بر ناتوانی 
رژیم و سخن گفتن از اضمحال قریب الوقوع 
آن که بلا تأییلد کارشناسلان بین المللی نیز 
همراه شده ، ناشی از واقعیات میدانی غیرقابل 
انلکار در صحنله مبلارزه مقاومت اسلامی 
فلسلطین با اشغالگران قدس شلریف است. 
به گزارش فارس، زیاد نخال��ه، دبیرکل جنبش 
جهاد اس��المی فلس��طین ب��ا حضور در س��تاد 
فرماندهی کل سپاه با س��ردار سرلشکر پاسدار 
حسین س��المی، فرمانده کل س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو کرد. 
سرلشکر حسین س��المی در این دیدار  شرایط 
امروز جهان اس��الم، به ویژه منطق��ه مقاومت را 
خاص توصیف کرد و با تأکید بر اینکه هم اینک 
هر روز و هر ماه برای ما روز و ماه جهاد و شهادت 
است ، آزادی فلس��طین برای ملت ایران را فراتر 
از یک آرزو یک راهبرد قطعی دانس��ت و اظهار 
داش��ت: آزادی فلس��طین وقتی آرزو است، در 
ح��د آرزو باقی می مان��د و به عن��وان یک هدف 
واقعی دیده نمی ش��ود ، این در حالی اس��ت که 
بر اساس تعلیمات امام خمینی )ره( و تأکیدات 
امام خامنه ای )مدظله العالی( هدف و راهبرد ما 
آزادسازی قدس شریف و اعاده سرزمین های از 
دست رفته و اشغال ش��ده فلسطین به صاحبان 

اصلی آن است. 
فرمانده کل س��پاه افزود: مس��یر تح��والت در 
فلسطین اش��غالی و نزول قدرت صهیونیست ها 
که به س��مت زوال و فروپاشی پیش می رود یک 

مسیر بدون بازگشت است و به فضل الهی آزادی 
قدس شریف نزدیک است. 

    امروز مقاومت فلسلطین قلدرت اداره 
جنگ های بزرگ را یافته است

سرلشکر سالمی با اشاره به ارتقای توانمندی های 
مقاومت فلسطین خاطرنشان کرد: قدرت امروز 
مقاومت فلسطین در مقایس��ه با گذشته توسعه 
پیدا کرده است و با ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
خود نش��ان می دهد که ت��وان اداره جنگ های 

بزرگ را یافته است. 
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه امروزه اذعان و 
اعتراف مقام��ات متعصب صهیونیس��تی مانند 
باراک، نتانیاه��و و بنت مبنی ب��ر ناتوانی رژیم و 
سخن گفتن از اضمحالل قریب الوقوع آن را که 
با تأیید کارشناس��ان بین المللی نیزهمراه شده، 
ناشی از واقعیات میدانی غیرقابل انکار در صحنه 
مبارزه مقاومت اسالمی فلس��طین با اشغالگران 
قدس شریف قلمداد کرد و گفت: اسرائیل تدریجاً 
به دلیل ناامیدی ناشی از ناتوانی امریکا در حمایت 
از آنها، به سمت برخی کشورهای عربی می رود 
تا بتواند خود را تقویت کند، این در حالی اس��ت 
که این راهبرد نیز برای آنان نجات بخش نبوده و 
ضعف های ذاتی رژیم امکان تحقق آرزوهای بر باد 

رفته را به آنها نمی دهد. 
    برای فروپاشلی اسرائیل شلاید نیاز به 

جنگ هم نباشد
وی ادغام و آمیختگی جمعی��ت و قدرت نظامی 
اس��رائیل را یک ضعف ذاتی برای صهیونیست ها 
توصیف و تصری��ح کرد: وقتی فلس��طین قدرت 

می گیرد و این قدرت بیشتر نمایان می شود ضعف 
و ناتوانی صهیونیست ها آش��کارتر و ادامه کار نیز 

برای آنان دشوارتر می شود.
  فرمانده کل سپاه افزود: رش��د ضعف های ذاتی 
رژیم صهیونیستی آنان را به لحاظ روانی دائماً در 
مسیر تخریب و تضعیف قرار داده است، به گونه ای 
که چشم انداز تاریک و دهشتناکی را فراروی خود 

می بیند.  
سرلش��کر س��المی قدرتمند ش��دن مقاومت را 
موجب اتصال زنجیره ضعف روانی صهیونیست  ها 
به مهاجرت معکوس دانس��ت و گف��ت: قرائن و 
شواهد مسلم نش��ان می دهد که صهیونیست  ها 
از درون متالش��ی می ش��وند و برای فروپاش��ی 
اسرائیل شاید مقاومت فلس��طین، نیاز به جنگ 

هم نداشته باشد. 
    فلسطینی  ها بدانند تنها نیستند

فرمانده کل س��پاه اتحاد و یکپارچگی گروه های 
فلسطینی را یک واقعیت شکوهمند که موجب 
ایجاد نش��اط، بالندگی و اقتدار ب��رای مقاومت 
اسالمی فلسطین می شود، قلمداد و تصریح کرد: 
امروز همه ظرفیت های جهادی ضد صهیونیستی 
در یک صف واح��د در صحنه حاض��ر و پای کار 
آزادی ق��دس ش��ریف و اس��تیفای حقوق ملت 
فلسطین هس��تند و ما در این راه تا انتها با شما 
هستیم و فلس��طین و فلس��طینی ها بدانند که 

تنها نیستند. 
وی آزادی ق��دس و پیروزی ملت فلس��طین را 
آرمان و راهبرد امامین انقالب اس��المی و ملت 
عظیم الشأن ایران دانس��ت و با تأکید بر تداوم 

و توسعه حمایت  ها و پشتیبانی های جمهوری 
اس��المی از مقاومت قهرمان و مقتدر فلسطین 
تأکید ک��رد : امروز فلس��طینی تر از ه��ر زمان 
دیگری هس��تیم و به فضل الهی این راه را ادامه 

می دهیم. 
  پاسخ سریع به اسلرائیل نشان از فصل 

جدید قدرت یابی مقاومت است
سرلشکر سالمی با محکومیت اقدام تجاوزکارانه 
و جنایت  آمیز اخیر رژیم صهیونیس��تی به غزه 
که موجب شهادت و زخمی ش��دن دهها تن از 
مردم به ویژه کودکان مظل��وم و بیگناه گردید ، 
گفت: بدون تردید پاسخ سریع مقاومت اسالمی 
فلس��طین به این جنایت نش��ان می دهد فصل 
جدید قدرت یابی در جریان مقاومت رقم خورده 
است و صهیونیست ها تاوان سنگین دیگری بابت 

جنایت اخیر پرداخت خواهند کرد. 
وی در پایان با اظهار امیدواری نسبت به سرعت 
بخش��ی روند ها و فرایندهای پیروزی فلسطین 
قهرمان بر اشغالگران سرزمین مقدس  دستیابی 
به ق��درت نظامی تأثی��ر گذار ب��رای برهم زدن 
موازنه خطر را ضامن موفقیت انتفاضه و مقاومت 
اسالمی فلسطین برابر رژیم صهیونیستی دانست 
و تأکید ک��رد: به مدد همدل��ی و همراهی مردم 
با ش��ما همچنان می توانید قدرتمند تر شوید و 
بر صهیونیست ها غلبه انس��انی، روحی و نظامی 

پیدا کنید. 
   زیلاد نخاله: ایسلتادگی ایلران موجب 

افزایش روحیه فلسطین است
زیاد نخال��ه، دبی��رکل جنبش جهاد اس��المی 
فلس��طین نیز در این دیدار با قدردانی از مواضع 
و رهنمود های مقام معظم رهبری و حمایت ها و 
پشتیبانی های جمهوری اسالمی ایران از مقاومت 
و انتفاض��ه ملت فلس��طین گفت: ایس��تادگی و 
رویارویی گسترده جمهوری اسالمی ایران برابر 
امریکا و رژیم صهیونیس��تی موجب خرسندی 
مردم فلس��طین و افزایش روحی��ه رزمندگان و 
مجاهدان فلسطینی اس��ت.  وی افزود: مقاومت 
اسالمی پیشرفت های بس��یار خوب و مؤثری در 
حوزه توان نظامی داشته است و این روند متوقف 

نخواهد شد. 
دبی��رکل جنبش جهاد اس��المی حمایت جبهه 
مقاومت به ویژه جمهوری اسالمی ایران از مبارزه 
ملت فلسطین برابر صهیونیست ها را تعیین کننده 
و روحیه بخش توصیف و تصریح کرد: ما در مسیر 
مبارزه ضد صهیونیستی از مشکالت بسیاری عبور 
کرده ایم و حضور حامیان ملت فلسطین، به ویژه 
شما در کنار ما به تقویت روحیه و توانمندی های 

مقاومت منجر شده است. 
وی تأکید کرد: ما مقاوم��ت را ادامه خواهیم داد 
و با همکاری دیگر گروه های مقاومت فلسطینی 
در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم و قادر هستیم 
هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی را تالفی کنیم و 

به آن پاسخ به موقع دهیم. 

وزارت اطالعات 
ادعاهای نقاشیان را تکذیب کرد

یلک منبلع مطللع ادعاهلای اخیلر یلک فلرد  مبنلی بلر 
وجلود پرونلده ای در وزارت اطاعلات در خصلوص تلرور 
بیولوژیلک حضلرت املام خمینلی )ره( را تکذیلب کلرد. 
به گزارش ایرنا، یک منب��ع مطلع اعالم کرد به دنب��ال ادعاهای اخیر 
حمیدرضا نقاش��یان مبنی بر وجود پرون��ده ای در وزارت اطالعات در 
خصوص ترور بیولوژیک حضرت امام خمینی )ره( و به دنبال استعالم 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( از وزارت اطالعات در این 
مورد، این وزارتخانه عالوه بر تکذیب رسمی اظهارات نقاشیان، رونوشتی 

از نامه خود را به مقام قضایی ارسال کرده است. 
این منبع آگاه تصریح کرده که نقاشیان در مقطع رحلت حضرت امام 
خمینی )ره( یا پس از آن هیچ مسئولیتی در وزارت اطالعات نداشته 

است. 
گفته می شود ادعاهای کذب نقاشیان در انتساب خود به وزارت اطالعات 
مسبوق به سابقه است و نامبرده در سال های گذشته به اتهام » غصب 
عنوان وزارت اطالعات « و عناوین مجرمانه دیگر، دارای چند پرونده در 

دستگاه قضایی است. 
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