
موسوی و نقاب های برداشته
 1. عاشورای 88، روز که به پایان رسید، تصاویر حمله دارودسته جنبش سبز 
به عزاداران حسینی و خیمه های عزای عاشورا در تهران که از صداوسیما 
پخش شد، همزمان یک روایت تقریباً رسمی در مورد هویت سیاسی این 
حمله کنندگان هم در محافل سیاسی و رسانه  ها و فعاالن سیاسی حامی نظام 
پیچید. مطابق این روایت، حمله کنندگان به عزاداران عاشورا و آتش زنندگان 
هیئات سلطنت طلب، بهایی و اعضای سازمان منافقین بودند و قریب به اتفاق 
در شناسنامه شان مهر انتخابات ریاست جمهوری 88 نبود، یعنی در انتخابات 

شرکت نکرده بودند، چه رسد که به میرحسین موسوی رأی داده باشند. 
با این حال، فردای عاشورای 88 موس��وی بیانیه داد و این جمع را »مردم 
خداجوی تهران « نامید. غم اینکه موسوی جمعی را که با توحش به مردم 
عزادار حمله کرده اند، اینگونه می نامد، بر خشم اتفاقی که روی داده بود، آوار 

شد و بر سنگینی فاجعه افزود. 
از سویی، آن بیانیه نشان دیگری بر حماقت سیاسی مردی شد که خودش را 
لیدر یک جنبش سیاسی ضدحکومتی در جمهوری اسالمی می دانست. او 
می توانست در آن برهه، با استفاده از فرصتی که نظام در اختیارش قرار داد، 
حساب خودش را از آشوبگران جدا کند، اما آنقدر کینه شخصی از جمهوری 
اس��المی بر وجودش حاکم ش��ده بود و آنقدر خطش را از آن سوی مرز ها 
می گرفت که خود را بیش از پیش به فتنه الحاق کرد. هدف برای او وسیله را 
توجیه می کرد، هم از این رو شرم نکرد که در مسیر مبارزه با جمهوری اسالمی 
و در راه جاه طلبی اش برای کسب قدرت، منافق و بهایی و سلطنت طلب و همه 

جماعت هتک کننده عاشورای اباعبداهلل را تطهیر کند. 
2. سال 88 از شعارهای اصلی سیاهی لشکر خیابانی فتنه »نه غزه، نه لبنان، 
جانم فدای ایران « بود. سیاست های منطقه ای جمهوری اسالمی را تخطئه 
می کردند و میرحسین موسوی هم لزومی به مرزبندی با آنان نمی دید. هر 
کسی از او حمایت کرد، پذیرفت. مرزبندی برایش مفهوم نداشت. دارودسته 
رجوی یا مقامات اسرائیل یا خواننده زن دربار پهلوی یا مقامات کاخ سفید، 
هیچ دستی را رد نکرد.  ده سال بعد، مجری تام و تمام سیاست های منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران، سردار قاسم سلیمانی در حالی ترور شد که چند 
سالی  می شد تبدیل به قهرمان ملی ایرانیان شده بود. تشییع های میلیونی 
پیکر پاره پاره او در نقاط مختلف کشور نمایش وحدت ایرانیان بود و پایانی 
بر افسانه فراگیری ش��عار کذایی »نه غزه، نه لبنان... «. موسوی اما از حقد 
جمهوری اسالمی، از سر کینه ای که از دهه شصت با خود زنده نگه داشته 
و مدام تقویتش کرده بود، باز راه دیگری رفت. می توانست او هم زیر تابوت 
شهید سلیمانی، به وحدت و آشتی ملی برگردد، اما مبنای او فقط این بود 
که هر جا جمهوری اسالمی ایستاده، او در سوی مقابل بایستد. هم از این رو 
مقابل جنایت دولت امریکا سکوت کرد.  بیانیه روز گذشته موسوی خط او را 
در مقابل مدافعان حرم مشخص می کند. موسوی با توهین به سردار شهید 
حس��ین همدانی، از فرماندهان ایرانی نبرد با تروریست های تکفیری در 
سوریه، او را »سردار بی افتخار « می خواند و با »تلف« شده خواندن جان این 
شهید عزیز در راه »مستبدی دیگر«، این را سزای »جنایت« سردار همدانی 
در »استخدام اوباش بدسیرت برای قمه کش کردن جوانان مردم« توصیف 
می کند و با »خودکامه« خواندن رهبر معظم انقالب که »طعمه « مقابل سردار 
انداخته و »همه چیز او را مطالبه کرده« توهین بر توهین می افزاید و با »بدنام « 
خواندن حزب اهلل لبنان نشان می دهد که خط او همان خط سلطنت طلب  ها و 
منافقین و بهایی هاست و خوش بینی برای جدایی او از خط امریکا و اسرائیل 

توهمی بیش نیست. 
3. و اما حسین همدانی و ما ادریک حسین همدانی 

جمالتی از این سردار پر افتخار، مجاهدی که از کردستان تا خرمشهر در 
دهه 60 تا دمش��ق و حلب در دهه 90، افتخارات او را ثبت کرده اند، بهانه 
پادویی امثال موسوی برای امریکا و اسرائیل شده تا در مسیر خواست آنان، 
جبهه مقاومت برابر تروریست های تکفیری و مقابل اشغالگران صهیونیست 
را تخطئه کنند، آنجا ک��ه در مصاحبه ای پیرامون چگونگی مهار آش��وب 
فتنه گران سبز در سال 88 می گوید: »کار اطالعاتی اقدامی انجام دادیم که 
در تهران صدا کرد. 5 هزار نفر از کسانی را که در آشوب  ها حضور داشتند، ولی 
در احزاب و جریانات سیاسی نبودند، بلکه از اشرار و اراذل بودند، شناسایی 
و در منزل شان کنترل می کردیم. روزی که فراخوان می زدند، این ها کنترل  
می شدند و اجازه نداش��تند از خانه بیرون بیایند. بعد این ها را عضو گردان 
کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، 
می توانیم چنین افرادی را که با تیغ و قمه سروکار دارند، پای کار بیاوریم. یکی 
از این ها فردی بود به نام ستاری. این ستاری وقتی به جمعیت زد جانباز 70 

درصد شد و سال گذشته هم به شهادت رسید. «
سردار از تربیت و تغییر افراد می گوید، اینکه اوباشی را که از میان اهالی فتنه 
میرحسین موسوی شناسایی کرده اند، توانسته اند به راه انقالب بکشانند و 
تغییرشان دهند تا جایی که عاشورای 88 زیر شکنجه فتنه گران سبز چنان 
دچار آسیب جسمی شوند که به شهادت برسند. حال موسوی نمی گوید که 
این ها وقتی قمه کش بودند، عضو لشکر آشوبگر اردوکشی خیابانی من بودند 
و وقتی به جبهه انقالب پیوستند و تحت تربیت همدانی  ها قرار گرفتند، دیگر 
قمه نزدند، بلکه قمه خوردند و شکنجه شدند و شکنجه گران همان هایی 

بودند که من آنها را »مردم خداجو« نامیدم!
4. حسین همدانی بهانه است، آنچنان که انتخابات بهانه بود و والیت فقیه 
نشانه بود. اکنون هم نشانه، »محور مقاومت « است که اگر مقابل تروریسم 
تکفیری پیروز شد –که شد- مقابل تروریسم صهیونیستی-امریکایی هم 
می تواند پیروز شود و حال به هر نحوی باید متوقفش کرد. موسوی هم در 
این مسیر، دیکته های غرب را نشخوار می کند. قربانی و تلف شده یک مستبد 
خواندن جان سردار همدانی، فقط توهین و تخطئه او نیست، بلکه تخطئه 
همه مدافعان حرم از قاسم سلیمانی تا گمنام  ترین آنهاست؛ از ایران تا لبنان و 
عراق تا افغانستان و پاکستان. موسوی به همدانی اشاره می کند، اما نشانه اش 

کل جبهه است. 
موسوی با این بیانیه، نقابی دیگر از چهره برداشت؛ یک روز نقاب هم  افزایی 
با ضدانقالب بهایی و منافق و س��لطنت طلب، ی��ک روز نقاب هم صدایی 
با گویندگان ش��عار مرگ بر اصل والی��ت فقیه، و امروز نق��اب همراهی با 
تروریس��ت های تکفیری داعش و دنباله روی هزارب��اره اش از امریکا برای 
تضمین امنیت اسرائیل با تخطئه محور مقاومت. کاش موسوی بیشتر حرف 

بزند، بیشتر بیانیه بدهد و بیشتر نقاب از چهره بردارد. 

نایب رئیس فراکسیون انقالب اسالمی:
هجمه علیه مدافعان حرم

 رهرویی امریکا و اسرائیل است
نایب رئیس فراکس�یون انقالب اس�المی ب�ا بیان اینکه متأس�فانه 
امروز جای قاتل و ش�هید را عوض می کنند، اظهار داش�ت: هر کسی 
که علیه مدافع�ان حرم ح�رف بزند رهرو امریکا و اس�رائیل اس�ت. 
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه 
مدافعان حرم فتن��ه بزرگ عصر ما را خاموش کردن��د، گفت: اگر مدافعان 
حرم نبودند حداقل نیم قرن همه کشورهای اسالمی و جهان درهم پیچیده  
می شدند و مسیر برای سلطه امریکا و صهیونیست  ها در منطقه باز  می شد. 

 میرتاج الدینی  ادامه داد: اگر مدافعان حرم نبودند داعش در همه کشورهای 
اسالمی و جهان تروریسم خشن را پیش می برد و لذا همه دنیا مدیون مدافعان 
حرم و سردار سلیمانی هستند اگر سازمان ملل دارای مدیریتی عاقالنه بود 
مدال شجاعت بین المللی را به سردار سلیمانی می داد که جهان را از لوث 
وجود این تروریست  ها پاک کرد. وی با بیان اینکه متأسفانه امروز جای قاتل و 
شهید را عوض می کنند، اظهار داشت: هر کسی که علیه مدافعان حرم حرف 

بزند رهرو امریکا و اسرائیل است. 
 

آیا حماس پشت جهاد را خالی کرده است؟!
 سال 1395 مرحوم رمضان عبداهلل شلح، دبیر کل وقت جنبش جهاد 
اسالمی در همایشی که به منظور بیست و نهمین سالگرد تأسیس  این 
جنبش و نیز سالگرد ترور شهید فتحی شقاقی برگزار شده بود از طرحی 
ده بندی رونمایی کرد. این طرح مهم بعد ها باعث تغییر در س��اختار و 
تشکیالت مقاومت اسالمی در فلسطین شد و اثری بزرگ در تحوالت 

آینده داشت. 
دکتر عبداهلل در این طرح از س��اف )س��ازمان آزادی بخش فلسطین( 
خواسته بود مس��ئله به رسمیت ش��ناختن رژیم صهیونیستی را پس 
بگیرد و طرح س��ازش اس��لو را پاره کند. در آن زمان س��ران عرب به 
 منظور پیشبرد طرح سازش س��عی می کردند که با دادن کمک مالی 
به س��اف این گروه را به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین جا 
بیندازند، ابتکار عمل جهاد اسالمی این توطئه را خنثی کرد و با اعالم 
طرح »آزادیخواهی ملی « و »اعتباربخشی مجدد به مقاومت « مقدمه 

انتفاضه سوم پدید آمد. 
نکته قابل تأمل آن بود که طرح دهگانه جهاد اسالمی با واکنش بسیار 
مثبت از جانب حماس روبه رو ش��د، پذیرش طرح عب��داهلل رمضان از 
سوی گروه های مؤثر فلسطینی نشانه آن بود که این تشکیالت عالوه 
بر مقابله میدانی در برابر دش��من، وارد فاز سیاس��ی ش��ده و می تواند 
نقش��ی تعیین کننده در معادالت داشته باش��د. در آن زمان جنبش 
جهاد اسالمی با گرفتن اسلحه مقاومت در یک دست و در پیش گرفتن 
سیاست ایجابی در دست دیگر نشان داد به رشد و بلوغ نهایی رسیده و 

آماده شکوفایی است. 
حتی شکل حضور جهاد اسالمی در سیاس��ت داخلی فلسطین برای 
مقاومت فلس��طین یک الگوی مهم محسوب  می ش��د. تا پیش ازاین 
بس��یاری گمان می کردند که گروه ه��ای مقاومت اگر وارد سیاس��ت 
شوند، به تدریج در معادالت حل شده و خاصیت اولیه خود را از دست 
می دهند، جهاد اسالمی اما خط بطالن بر این فرضیه کشیده و انگیزه 
سیاسی و نظامی را در میان گروه های فلسطینی از جمله حماس باال 
برد. در آن زمان روایت  شده است که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
در تماس با رهبران این جهاد و حماس از ایجاد موضع مشترک میان 
آنها قدردانی کرده و از آمادگی تهران در حمایت همه جانبه از مقاومت 
فلس��طین خبر داده بود، در آن زمان جهاد اسالمی توانست حماس را 

دوباره ترمیم کند. 
در طول کوتاه زمانی پیوس��تگی اس��تراتژیک میان حم��اس و جهاد 
افزایش پیداکرد. تا جایی که در سال 2019 وقتی رژیم صهیونیستی در 
عملیاتی وحشیانه مناطق مسکونی در صورباهر را تخریب کرد، دو گروه 
جهاد و حماس در بیانیه مش��ترک علیه محمود عباس موضع رسمی 
گرفته و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شدند. در ماجرای خیانت 
بار صلح آبراهام همگرایی میان گروه های مقاومت به اوج خود رسیده و 
پس از رونمایی از معامله قرن توسط ترامپ، حماس و جهاد دو نشست 
در رام اهلل و بیروت برگزار کردند تا زمینه اقدامات عملی در برخورد با 

دشمن را بررسی کنند. 
از هفته گذش��ته زمزمه  هایی از احتمال افزایش تن��ش و حتی امکان 
درگیری میان رژیم کودک کش صهیونیستی و نیروهای جهاد اسالمی 
به گوش می رسید. ماجرا از جایی جدی ش��د که نیروهای اشغالگر با 
یورشی شبانه به شهر جنین در قلب کرانه باختری، شیخ بسام السعدی 
از رهبران بلندپایه جنبش جهاداس��المی را دس��تگیر کردند. یکی از 
مهم  ترین سؤاالت در طول این جنگ س��ه روزه آن بود که چرا حماس 
به عنوان متحد استراتژیک با جهاد وارد میدان نشده و گستره عملیات 
را افزایش نداد. پس از پایان جنگ رس��انه های نزدیک به رژیم موقت 
صهیونیستی با القای این موضوع که حماس پشت جهاد را خالی کرده 
است، سعی کردند میان گروه های مقاومت به سود محمود عباس فاصله 

سیاسی بیندازند. 
البته این بار اول نیست که چنین القائاتی از جانب صهیونیست  ها مطرح 
می شود. نزدیک به سه سال پیش وقتی ارتش صهیونیستی ابوالعطا، از 
فرماندهان جنبش جهاد اسالمی در غزه را به همراه همسرش ترور کرد و 
در حمله ای دیگر منزل اکرم العجوری، یکی دیگر از رهبران این جنبش را 
در دمشق هدف حمله قرار داد، جهاد پاسخ شدید راکتی و موشکی داده و 
مناطقی از سرزمین های اشغالی را برای شهرک نشینان به شدت ناامن کرد، 
پس  از آن اقدام غرورآفرین روزنامه اورشلیم پست با هدف ایجاد انشقاق 
میان گروه های مقاومت ادعا کرد ک��ه حماس از جهاد در جنگ حمایت 
نکرده و این نشانه رقابت سیاسی در غزه است! البته مدتی بعد در عملیات 
سیف القدس جهاد و حماس در بزرگ ترین عملیات پیش دستانه بیش از 4 
هزار موشک روی سر صهیونیست  ها ریختند و عالوه بر کشیدن خط بطان 
بر توطئه دشمن، با ترک انداختن روی سد اجتماعی در مناطق اشغالی این 

رژیم موقتی را در مرحله مهاجرت معکوس قراردادند. 
آخرین عملیات جهاد اسالمی بیخ گوش صهیونیس��ت  ها را نیز باید به 
همین شیوه تحلیل و تفسیر کرد. سطح عملیات جهاد اسالمی نشان داد 
که دوره »بزن دررو« تمام شده و موازنه امنیتی پیشین در مناطق اشغالی 
به هم خورده است، از سویی مقاومت نیز به سطحی از توانایی رسیده است 
که می تواند بدون به کار بردن همه توانایی های خود رژیم صهیونیستی 
را به زانو درآورد. اجرایی ش��دن عملیاتی درخشان و پر دستاورد از سوی 
دانشجویان سابق دانشگاه اسالمی غزه )جهاد اسالمی( نشان داد که دامنه 

مقاومت افزایش یافته و سطح شکنندگی رژیم بسیار باال رفته است. 
عملیات یک جانبه از سوی گروه محبوب و پرطرفدار چون جهاد اسالمی 
نشان از رویش های جدید از سوی مقاومت در منطقه دارد، در شرایطی 
که ظرفیت پناهگاه در مناطق اشغالی کمتر از 2 میلیون نفر است، رژیم 
صهیونیس��تی با چالش جا دادن به 5 میلیون آواره روبه رو شده است. 
این مسئله به زودی سطح تنش های سیاس��ی در اسرائیل را به شدت 
باال خواهد برد. از س��ویی رژیم صهیونیس��تی چون ماجرای عملیات 
سیف القدس مجبور شد با پذیرش طرف فلسطینی جنگ را تمام کند، 
این وضعیت در آینده باعث خواهد شد هر بار اقدامی چون ماجرای شیخ 
جراح یا دستگیری رهبران مقاومت پیش آید، حق واکنش برای همه 

گروه های مقاومت محفوظ باشد. 
این روز ها رژیم صهیونیستی با طرح مسئله انش��قاق میان گروه های 
مقاومت سعی دارد دوباره معادله بازدارندگی را برای خود تعریف کند. 
این رژیم منحوس به خوب��ی می داند که هرقدر که ثبات سیاس��ی در 
غزه باالتر باش��د، قدرت مقاومت نیز افزایش خواهد یافت. دور جدید 
از عملیات صهیونیس��ت  ها نشان داد که دشمن س��عی دارد همزمان 
زیرساخت های فکری، سخت افزاری و دفاعی را با هم بر هم بزند، ارتش 
صهیونیست تازه متوجه شده است که دو سال بدون هیچ درز اطالعاتی 

مقاومت زیر گوش آنها به  شدت رشد کرده است. 
در شرایطی که میان س��رویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی و ارتش 
آن اختالفات به ش��دت عمیق بوده و قدرت عاقله سیاسی از بین رفته 
اس��ت، دوران میوه چینی از ثمره کار س��ید حس��ن نصراهلل و ش��هید 
سلیمانی فرارسیده است. هرقدر اسرائیل عریان تر عمل کند، مقاومت 

هوشمندانه تر عمل خواهد کرد. 
مسلح ش��دن کرانه باختری با ابتکار عمل امام خامنه ای)حفظه اهلل( 
راهبردی بود که دشمن را در وضعیت آژیر قرمز دائمی قرار داده است، 
این توانایی دور ایستا با اس��تفاده از عملیات شبکه محور و نیز انگیزه 
باال در تمامی گروه ه��ای مقاومت باعث ایجاد یک قدرت هوش��مند 
علیه رژیم صهیونیس��تی شده اس��ت. فقط کافی اس��ت سنگرهای 
اجتماعی دشمن را نش��انه برویم تا س��طح پایداری و آستانه تحمل 
آن مشخص شود، به اعتقاد کارشناس��ان این آستانه تحمل بیشتر از 
48 ساعت نخواهد بود! درحالی که رژیم صهیونیستی انتظار جنگی 
بزرگ برای نابودی اش را می کشد در جنگی کوچک یا متوسط کارش 

تمام خواهد شد. 

مرتضی سیمیاریکبری آسوپار

دوربین  ه�ا ب�ه ش�رطی فع�ال و روش�ن می ش�ود ک�ه هم�ه 
م�وارد ادعای�ی و اتهام�ی علی�ه ای�ران کنار گذاش�ته ش�ود. 
محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفت وگو با ایرنا 
در پاسخ به اینکه آیا با تکرار رفتار آژانس، جمهوری اسالمی برنامه ای 
برای خاموش کردن س��ایر دوربین  ها دارد، گفت: خیر، دوربین هایی 
که جمع کرده ایم برجامی یا طبق واژه حقوقی آن فرا پادمانی بود، این 
دوربین  ها همراه با توافقنامه برجام به این منظور نصب شد تا محدودیت، 
ظرفیت و فعالیت هسته ای ایران را با آن اندازه گیری کنند. وی خطاب 
به طرف های مقابل برجام تأکید کرد: وقتی در برجام باقی نماندید و به 

تعهدات خود عمل نکرده و از آن خارج شده اید دلیلی وجود ندارد که ما 
همچنان یک طرفه با یک قرارداد شبه منسوخ آن را ادامه دهیم. 

اسالمی درباره اینکه آیا اگر در برجام به توافق برسیم دوربین  ها از نو 
روشن و فعال می شود، گفت: شرط برداشته شدن آن این است که 
همه موارد ادعایی را کنار بگذارند و امروز هم اعالم می کنیم تا وقتی 
که آنها به تعهدات خود بازنگردند و این موارد ادعایی و کذب را کنار 
نگذارند، دوربینی نصب نخواهد ش��د. مع��اون رئیس جمهور موارد 
ادعایی را بهانه ای دانست که سالیان س��ال است با فشار حداکثری 
علیه ایران دنبال می شود و تصریح کرد: موضع ما همواره این است که 

موارد اتهامی کنار گذاشته شود. وی درباره مذاکرات وین هم گفت: 
وقفه ای در مذاکرات روی داده بود که البته مذاکرات فقط حضوری 
انجام نمی شد اما به شکل غیرحضوری در جریان بود. اسالمی با بیان 
اینکه مذاکرات در حال پیگیری اس��ت، ابراز امی��دواری کرد طرف 
مقابل برای به سرانجام رسیدن آن حس��ن نیت و اراده کافی داشته 

باشد و بدعهدی نکند. 
معاون رئیس جمهور افزود: جمهوری اسالمی به دنبال توافق خوب است 
و توافق خوب هم یعنی رعایت منافع ملت ایران، چراکه آنها از این طریق 

به منافع ایران ضربات زیادی وارد کردند. 

رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد

 کنار گذاشتن موارد اتهامی علیه ایران، شرط روشن کردن دوربین های برجامی

هستهای

روزگذشته و در میدان فلسطین رقم خورد

  سردار فدوی: رژیم صهیونیستی ۸۰ سالگی خود را نخواهد دید
تجمع عاشورایی در حمایت از غزه بی دفاع

درپ�ی حم�الت هوای�ی و توپخان�ه ای اخی�ر 
ارتش رژیم صهیونیس�تی ب�ه مناطق مختلف 
نوار غزه که به ش�هادت دهها فلس�طینی بی 
دفاع از جمل�ه 15 ک�ودک منجر ش�د، مردم 
عاش�ورایی تهران روز گذش�ته ب�ا تجمع در 
میدان فلس�طین، ب�ا محکومیت ش�دید این 
اقدام جنایتکارانه، تأکید کردند فصل جدیدی 
از رویارویی آغاز شده و دوران بزن در رو برای 
رژیم صهیونیس�تی و حامیان آنها تمام ش�ده 
اس�ت.    تجمع کنندگان با سردادن شعار هایی 
همچون »مرگ بر امریکا«، » مرگ بر اسرائیل « 
و » هیه�ات منا الذل�ه« انزجار خود را نس�بت 
به جنایات رژیم صهیونیس�تی اع�الم کردند. 
     روند پر کردن دست فلسطینیان را ادامه 

می دهیم
به گزارش فارس، جانشین  فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در تجمع تهرانی ها در دفاع از غزه طی 
سخنانی با بیان اینکه سردار شهید سلیمانی دست 
فلسطینیان را پر کرد، تصریح کرد: این روند دایمی 

است و سپاه این راه را ادامه خواهد داد. 
س��ردار س��رتیپ پاس��دار علی فدوی گفت: از روز 
اول نهضت اسالمی در س��ال 42 امام خمینی)ره(، 
فلسطین را مهم  ترین مسئله جهان اسالم اعالم کرد 
و بیش از 55 سال است که شعار انقالب اسالمی قرار 
گرفته است. سردار فدوی در تجمع ضد صهیونیستی 
میدان فلس��طین تهران گف��ت: از روز اول نهضت 
اسالمی در سال 42 ، امام خمینی )ره( فلسطین را 
مهم  ترین مسئله جهان اسالم اعالم کرد و بیش از 55 
سال است که شعار انقالب اسالمی قرار گرفته است. 
جبهه حق انقالب اسالمی رو به جلوست، زیرا دستور 
خداوند را انجام می دهد. این جبه��ه اقدام ابتدایی 
می کند و برای جبهه باطل شرط مشخص می کند، 
جبهه باطل هم ناچار است شرط جبهه حق را بپذیرد. 
صهیونیست  ها حتی نتوانستند در برابر جهاد اسالمی 
تاب بیاورند و ش��رط هایش را پذیرفتند. جانشین 
فرمانده کل س��پاه اضافه کرد: ما هر روز بر اس��اس 
وظیفه مان، باید توانمندیمان را بیشتر کنیم. در همه 

مجموعه های فلسطینی، عراقی، یمنی، سوری و...  
روند افزایش توانمندی دایمی است. 

سردار فدوی گفت: سران کش��ورهای اسالمی که 
شکم هایتان از حرام پر شده ، حتماً سرنوشت شما 
با امریکایی ها گره خورده و رو به نابودی است. این 
سران نباید به کودک کش ها و جنایتکار ها بپیوندند. 
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: جبهه حق انقالب 
اسالمی در مرحله سوم است و حاال جبهه باطل یعنی 
امریکایی ها، صهیونیس��ت ها و دنباله رو های شان 
باید به دنبال بازدارندگی بروند. در س��ال های پس 
از پیروزی انقالب، روند دایمی حرکت رو به جلوی 

جبهه حق توقف ندارد. 
س��ردار فدوی گفت: با پر کردن دس��ت دلدادگان 
انقالب اس��المی، باعث می ش��ویم آنها به صورت 
مستقل عمل کنند. جبهه باطل میلیارد ها میلیارد 
در راه ب��ی مصرفی که پی��روزی در آن نبوده، خرج 
کرده و مردم کشورهایشان باید مطالبه کنند که چرا 
پول هایشان را در این مسیر هزینه کرده اند. او تأکید 
کرد: هر کجا دلدادگان انقالب اسالمی باشند، سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی دست آنها را پر می کند. 
رسانه های ما و دنیای اسالم مواظب باشند که جبهه 
باطل شک را در جبهه حق رواج ندهد. فلسطین تا 

زمان محو اسرائیل مسئله اول اسالم خواهد بود. 
جانش��ین فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در پایان تصریح کرد: به دلیل اینکه رژیم 
صهیونیستی ظالم و باطل است، ان شاءاهلل 80 سالگی 

خود را نخواهد دید. 
     نبرد با صهیونیست ها تا زوال این رژیم

همچنین در این مراسم »خالد قدومی«، رئیس دفتر 
جنبش حماس در تهران، طی س��خنانی با تأکید 
براینکه دش��من کودک کش صهیونیستی در برابر 
هدف قرار دادن غیر نظامیان در روزهای اخیر مسئول 
است، تصریح کرد: نبرد ما با رژیم صهیونیستی ادامه 
دارد و هدف راهبردی این نبرد، زوال و نابودی رژیم 
صهیونیستی و آزادی فلسطین از نهر تا بحر است. 
رئیس دفتر جنبش حماس در تهران در تشریح ابعاد 
نبردهای اخیر فلسطینیان با رژیم صهیونسیتی اظهار 

کرد: نه فقط در غزه، بلکه در کرانه باختری و قدس 
شریف، فلسطینیان حدود 20 نقطه با صهیونیست  ها 
وارد نبرد شدند و این یک جنگ تمام عیار است. وی 
در پایان خاطرنش��ان کرد: ما بر روح مطهر شهید 
سلیمانی س��الم می فرستیم که این ش��عار را به ما 

آموخت که ما ملت امام حسینیم. 
     پایان دوران بزن دررو برای صهیونیست ها

مردم تهران در پایان تجمع خود در بیانیه ای ضمن 
محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در به شهادت 
رس��اندن مردم بی دفاع و مظلوم غزه، از سران این 
رژیم و حامیان آنها به عنوان شمر و یزیدهای زمانه 
یاد و اعالم کردند: محرم س��ال 1444 در آس��تانه 
تاسوعا و عاشورای حسینی بار دیگر حقیقت جنگ 
حق و باطل را در یک میدان واقعی و در سرزمینی 
اشغال ش��ده توس��ط یزیدیان زمان، فراروی حق 
طلبان و ظلم س��تیزان جهان قرار داد و در صحنه 
جنگ س��ه روزه رژیم جعلی و جالد صهیونیستی 
علیه مقاومت اسالمی فلس��طین که با بمباران و 
حمالت وحشیانه به غزه و ترور سه فرمانده عالیقدر 
جهاد اسالمی با شهادت مظلومانه 44 تن از مردم 
فلس��طین از جمله 15 کودک و نی��ز مجروحیت 
360 فلس��طینی انجامید، درس های بزرگی برای 
جبهه حق و باطل به ویژه صهیونیس��م خونخوار و 
نژادپرست در پی داش��ت. بی شک مقاومت دهها 
ساله فلسطین قهرمان برابر غاصبان قدس شریف 
که امروز در س��ایه وحدت و اتحاد گروه های مبارز 
فلس��طینی بالنده تر و مقتدرتر از هر دوره تاریخی 
برابر رژیم سفاک و اشغالگر صهیونیستی صف آرایی 
کرده است و در جنگ اخیر با شلیک بیش از 1000 
موش��ک، صهیونیس��ت  ها را ذلیالنه و ملتمسانه 
به گدایی آتش ب��س در چارچوب ش��روط جهاد 
اسالمی وادار ساخت، نش��ان می دهد دوران بزن 
دررو برای صهیونیست  ها و حامیان آن پایان یافته 
اس��ت و ارتقای ظرفیت های مقاومت فلسطین و 
دس��تیابی آن به قدرت بازدارندگ��ی، معادالت را 
تغییر و در فصل جدید مبارزه، فلسطینی های غیور 
و شجاع، کوچک ترین ضربه و حمله از سوی رژیم 

صهیونیستی را با بزرگ ترین واکنش  ها و پاسخ های 
کوبنده و پشیمان کننده همراه خواهند ساخت. 

امت اس��المی باور دارد فرجام این نبرد سرنوشت 
س��از با پیروزی خون بر شمشیر نوشته شده است 
و رس��وای تراژدی غم انگیز ظلم و اش��غالگری به 
مانند عاش��ورای 61 هجری، یزیدیان زمانه و شمر 
امروز جهان اس��رائیل غاصب و حامیان منفور آن 

خواهند بود. 
مردم قهرمان و عاشورایی تهران به عنوان قطره ای از 
اقیانوس بیکرانه ملت عظیم الشأن و ضدصهیونیستی 
ایران، با اقتدا به سید و ساالر شهیدان و سرور آزادگان 
عالم حضرت اباعبداهلل الحسین و علمدار عاشورا قمر 
بنی هاشم ابوالفضل العباس )علیهم السالم( ضمن 
محکومیت شدید جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در 
حمله به غزه و ترور فرماندهان عالیقدر و شجاع جهاد 

اسالمی فلسطین اعالم می دارند:
1. از مجامع و سازمان های بین المللی مدعی صیانت 
از حقوق بشر که با س��کوت و بی عملی نسبت به 
مسئولیت های خطیر خود در قبال جنایات ددمنشانه 
رژیم صهیونیس��تی، موجب تداوم اش��غالگری و 
تجاوزگری های صهیونیست  ها به سرزمین و ملت 
مظلوم فلسطین شده اند می خواهیم با شکستن قفل 
سکوت، ش��جاعانه به وظایف انسانی سنگین خود 
اندیشیده و با محکومیت وحشی گری های این رژیم 
کودک کش، محاکمه و مجازات عامالن و مسببان 
جنگ، خونریزی و اشغالگری علیه مردم فلسطین، 
به عنوان حق مسلم و مطالبه جهانی را قاطعانه در 

دستور کار خود قرار دهند. 
2. وحدت و یکپارچگی گروه های مبارز فلسطینی 
برابر رژیم سس��ت تر از عنکبوت، امروز به واقعیتی 
مسلم و انکار ناپذیر تبدیل شده است و » حماس « 
و » جهاد اسالمی « لشکری واحد و خط مقدم جبهۀ 
ضد صهیونیستی فلسطین محسوب شده و راهبرد 
صهیونیست  ها برای ایجاد نفاق و شکاف بین این دو 
بال قدرتمند مقاومت اسالمی فلسطین همچنان ابتر 

و تنها آرزویی سوخته و برباد رفته است. 
3. جنگ اخیر، صحنه تحمیل ارادۀ مقدس جهاد 
اس��المی به دش��من صهیونیس��تی بوده و از این 
پس صهیونیست  ها باید پاس��خی برای این سؤال 
بیاندیشند که  » در صورت توسعۀ واکنش مقاومت 
اسالمی فلس��طین به تجاوزات و جنایتگری های 
آیندۀ صهیونیست  ها و در مقابل عملیات همزمان 
ضد صهیونیستی غزه، کرانه باختری و پایگاه های 
داخلی مقاومت در متن سرزمین های اشغالی برای 
پاسخگویی و انتقام چه سرنوشتی را برای آنان رقم 

می زند؟« 
4. ایران و ایرانی، همراه و همصدا با امت اسالمی 
در جغرافیای عالم، همچنان آرمان جاودانه معمار 
کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( در 
آزادی قدس شریف و راهبرد حکیمانۀ مقام معظم 
رهبری حضرت امام خامن��ه ای )مدظله العالی( 
مبنی بر حمایت همه جانبه و علنی از مردم مظلوم 
فلسطین را بر اس��اس آموزه های قرآن و عترت، 
رسالت دینی، انقالبی و ملی خود دانسته و در این 
راه مقدس، از هیچ گونه تالش و مجاهدتی دریغ 
نخواهد ورزید. درود و صلوات خداوند بر شهیدان 
سرافراز مقاومت اسالمی فلسطین به ویژه » شهید 
قدس « سردار دل  ها سپهبد پاس��دار حاج قاسم 
سلیمانی و فرماندهان شهید اخیر جهاد اسالمی 
شهیدان   خالد منصور،  تیس��یر جعبری و   رافت 
الزاملی،   فرماندهان شجاع مناطق جنوبی و شمالی 

و موشکی گردان های قدس.
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گزارشیک

ژه
در حالی که دور چهارم مذاکرات وین با بازگش��ت طرف های وی

مذاکره کننده به پایتخت ها برای اتخاذ تصمیم و بررسی متن 
پیشنهادی به پایان رس��یده ، عده ای در داخل که افتخار آنها 
بلندگویی و همسویی با جریان غربی است، تالش گسترده ای 
را آغ��از کرده اند به تیم مذاکره کننده ارش��د و دس��تگاه های 
مسئول در کش��ور فش��ار بیاورند تا به متن پیشنهادی طرف 
غربی تن بدهند. حال آنکه جمهوری اسالمی ایران درباره متن 
پیشنهادی مالحظاتی جدی دارد که نیازمند دقت و حساسیت 
فراوان برای استیفای حقوق ملت و تضمین منافع ملی است. 

روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران سازندگی در تیتر 
یک دیروز خود با عنوان »کفای��ت مذاکرات « به گونه ای به 
مخاطب خود القا کرده ک��ه مذاکرات وین پایان یافته و این 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت که باید تصمیم بگیرد که 

اراده ای برای احیای برجام دارد یا خی��ر! این القا اگرچه به 
تلویح در گزارش سازندگی دیده می شود، اما سرمقاله این 
روزنامه به قلم حسین مرعش��ی، دبیرکل حزب کارگزاران 
جایی برای تلویح باقی نگذاش��ته بلکه به تصریح مسئولیت 
شکس��ت احتمالی مذاکرات را متوج��ه »اقلیتی « موهوم و 

ذهنی نویسنده کرده است. 
مرعشی در یادداشت خود با عنوان »مسئولیت تاریخی«، از تیم 
مذاکره کننده هسته ای خواسته است بدون توجه به فشار های 
عده ای که او آنها را  »اقلیت«  نامیده به مسئولیت تاریخی خود 
عمل کنند و شجاعانه تصمیم بگیرند. او البته برای ادعای خود 
به شنیده ها اس��تناد کرده که رئیس جمهور خصوصی گفته: 
دوس��تان ما می گویند که همه مقامات کش��ور موافق احیای 
برجام یا به قول ادبیات دولت جدید، »رفع تحریم ها« هستند، 

اما این کار مخالفانی هم دارد. 
اینکه مرعشی احیای برجام را مرادف رفع تحریم ها عنوان کرده، 
اگرچه می تواند درست باشد، اما تجربه نشان داده که احیای 
برجام لزوماً رفع تحریم ها را در پی نداشت، کما اینکه این اتفاق 
در دولت روحانی رقم نخورد، بلکه بر دامنه تحریم ها هم افزود. 
بنابراین اگر از مغالطه مرعشی بگذریم، عنوان »رفع تحریم ها« 
به عنوان نقطه هدف دولت جدید در مذاکرات جدید، بس��یار 
هوشمندانه انتخاب شده تا نش��ان دهند مذاکره برای مذاکره 
و گرفتن عکس یادگاری، هدف آنها نیست. همین تجربه لزوم 
دقت و حساسیت تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران را 
مضاعف کرده تا بار دیگر در زمینی که طرف های غربی تعریف 
کرده اند، تنها یک بازیگر نباشند، بلکه بازیساز و تصمیم ساز 

هم باشند. 

مدافع منافع ملی یا پادوی غربی ها 

رضا دهشیری |   جوان  


