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نقش مبتذل سلبريتي ها در جنگ تركيبي
روزنامه كيهان در يادداشتي با بيان اينكه در 
هيچ كجاي جهان سلبريتي ها باالتر از قانون 
نيس��تند، نوش��ت: در ماه هاي اخي��ر برخي 
سلبريتي ها به روش »فيك نيوزها« به انتشار اخبار دروغ اقدام و افكار 
عمومي را عليه نظم و امنيت در جامعه تهييج و تحريك كرده اند. اين 
س��لبريتي ها تنها در يك نمونه بدون ارائه هيچ سند و مدركي مدعي 
بودند كه فالن شخص توسط نيروهاي مدافع امنيت كشته شده است. 
اين در حالي است كه پيش از آن والدين و اعضاي خانواده همان شخص 
تأكيد كرده بودند فرزند آنها به داليل ديگري از جمله خودكش��ي و...  
فوت كرده است. مس��تندات ارائه شده از س��وي نهادهاي ذي ربط نيز 

اظهارات خانواده وي را تأييد مي كرد. 
با اين  حال سلبريتي هايي كه همصدا با دشمنان ملت ايران، اين دروغ 
را منتشر كرده و به آن ضريب داده بودند، نه تنها از مردم و خانواده آن 
افراد عذرخواهي نكرده، بلكه بر دروغ خود اص��رار كرده و حتي آن را 
در خصوص افراد ديگر مج��دداً تكرار مي كردند. اين رفتار س��خيف و 
غيراخالقي و غيرانساني از سوي برخي سلبريتي ها، احساسات مردم 
عزيز كش��ورمان را به  ش��دت جريحه دار كرد، به همين خاطر يكي از 
خواسته هاي اصلي آحاد مردم با گرايش هاي مختلف سياسي و سبك 
زندگي هاي متفاوت، چه در تشييع شهداي مدافع امنيت و چه در فضاي 
مجازي اين بوده و است كه برخورد قاطع و بدون اغماض و بازدارنده اي با 
سلبريتي هاي متخلف صورت گيرد. بر همين اساس و در پي شكل گيري 
يك مطالبه عمومي، قوه قضائيه با توجه به رس��الت خود در برخورد با 
فرد متخلف- فارغ از اسم و رس��م آن فرد- وارد عمل شده و چند تن از 
سلبريتي هاي دروغ پراكن و متخلف را بازداشت كرد. در ادامه، مسئوالن 
خانه سينما به  جاي قرار گرفتن كنار مردم و حمايت از اجراي قانون و 
تأكيد بر حراست از نظم و امنيت جامعه، در اقدامي تأمل برانگيز و البته 
تأسف برانگيز، از سلبريتي هاي متخلف حمايت كردند. فتنه اخير كه از 
آن با عنوان جنگ تركيبي و جنگ جهاني رسانه اي عليه ايران نيز نام 
مي برند، يك  بار ديگر ثابت كرد دستگاه محاسباتي دشمن و در رأس آن 
امريكا عميقاً و شديداً خراب، معيوب و غافل است. يكي از مصاديق آن، 

حساب كردن روي »سلبريتي هاي وطن فروش« بود. 
........................................................................................................................ 

اتهام  به ايران براي تأمين امنيت 
رژيم صهيونيستي

روزنام��ه وطن امروز در يادداش��تي 
اتهام زني به ايران در حمله پهپادي به 
يك نفتكش اسرائيلي در درياي عمان 
را تالشي براي ايجاد ايران هراسي در منطقه ارزيابي كرد و نوشت: امريكا 
از اين اتهام زني دو هدف را دنبال مي كند؛ نخست، مي خواهد در صورت 
امكان اتهام زني عليه ايران در اوكراين را تحكيم بخشد و دوم، در غير اين 
صورت، بتواند بررسي هايي را كه توسط كارشناسان اوكرايني انجام شد 
و اعالم كردند هيچ يك از قطعات باقيمانده از پهپادها س��اخت ايران 

نيست، به هاله اي از ابهام ببرد. 
نبايد فراموش كنيم جمهوري اس��المي همان زمان مطرح شدن اين 
اتهام اعالم ك��رد آمادگي اعزام و حضور مقامات مس��ئول در ارتباط با 
اين مسئله را با همراهي مقامات نظامي و دفاعي اوكراين براي بررسي 
تكه هاي باقيمانده از پهپادهاي ساقط شده دارد اما اوكرايني ها ضمن 
اتهام زني هاي اوليه، از اين موضوع سر باز زدند، با اين حال بعد از گذشت 
مدتي اوكراين اعالم ك��رد هيچ يك از قطعات به ج��ا مانده از پهپادها 
س��اخت جمهوري اس��المي ايران يا قطعاتي كه از طريق كشورهاي 
اروپايي به جمهوري اسالمي رسيده باشد نيس��ت، بلكه اعالم كردند 

قطعات استفاده شده در پهپادها ساخت امريكاست. 
به نظر مي رسد يكي ديگر از داليل امريكا براي اتهام زني عليه ايران در 
كنار اقدامات ديگر كه براي فشار بر ايران انجام داده است، بهره برداري 
از آن در توافق هسته اي است تا بتواند ايران را از مواضع خود عقب براند 
اما بايد به اين نكته هم توجه كرد كه ايران هيچ گاه از توافق سر باز نزده 
و همواره آماده مذاكره بوده اس��ت و در همين هفته ها و روزهاي اخير 
نيز مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمادگي جمهوري اسالمي براي 

بازگشت به ميز مذاكره براي احياي برجام را اعالم كردند. 
........................................................................................................................

»زن، زندگي، آزادي« در بوته نقد
روزنامه همش��هري در يادداش��ت 
پنج شنبه خود نوشت: اگر جنبه هاي 
امنيتي و طراحي هاي توطئه آميز در آش��وب هاي اخي��ر را موضوعي 
جداگان��ه بدانيم، درباره  مباني و آبش��خورهاي فك��ري »زن، زندگي، 
آزادي« مي توان گفت كه اين شعار برخاسته از موج سوم تجددي است 

كه مدت هاست )از دهه1980به بعد( دنياي غرب را فراگرفته است. 
نويسنده اضافه كرده است: محوريت بخشي به مسائل زنانگي با تمركز بر 
»تن نمايي« آنگونه كه در برخي تجمعات ضدانقالب در خارج از كش��ور 
شاهد آن بوده ايم، حتي در غرب هم كه داعيه دار طرح اين بحث ها و مسائل 
است، تقريباً بي سابقه است. بايد متذكر شد يك وجه نهفته در شعار زن، 
زندگي، آزادي، همانگونه كه در باال هم به  صورت تلويحي به آن اشاره شد، 
تمايل جدي به نسخه برداري كوركورانه از غرب، علوم  انساني آن و حتي 
سير تحول تاريخي آن است. بر اين اساس، يكي ديگر از مهم ترين ضعف ها 
در انتخاب اين شعار به ضعف تئوريك و تالش براي بسط تجربيات غرب در 
ايران مربوط مي شود. همين موضوع نشان مي دهد جامعه و نخبگان متعهد 
ايراني بايد روايت متمايز و هويت بخش خويش را از تاريخ و مس��ير آينده 
خود ارائه كنند تا در دام اين آش��وب ها كه قطعاً برخاسته از شهوت هاي 
تئوريك اس��ت، گرفتار نش��وند، زيرا تجربه تاريخي، مس��ائل و كيفيت 

رقم خوردن آينده ايران متفاوت از غرب و آنچه بر آن گذشته، است. 
........................................................................................................................

دوگانگي در جرائم حقوق بشري
روزنامه ابتكار در يادداش��تي با يادآوري قتل جمال 
خاشقجي، ستون نويس عربس��تاني االصل روزنامه 
امريكايي واشنگتن پست به دستور بن سلمان در سال 
۲018 نوشت: ترامپ، رئيس جمهوري وقت اياالت 
متحده كه از يك س��و، اعتقادي به حقوق بشر نداش��ت و از ديگر سو، 
حكومت عربستان را گاو شيرده مي دانست براي دوشيدن نياز داشت با 
رياض مماشات كند و از كنار ماجرا به سادگي عبور كرد و پيگير جدي 
نبود. جو بايدن، رئيس جمهور دموكرات اياالت متحده برخالف سلفش، 
ظاهراً اصرار بر پيگيري ماجرا و تنبيه و مجازات حكومت عربس��تان از 
زاويه حقوق بشري داشت و در جريان مبارزات انتخاباتي در سال ۲019 
قول داد عربستان را در اين مورد پاسخگو خواهد كرد. بعدها عربستان 
به داليل متعدد از جمله براي جلوگيري از پيگيري ماجراي قتل از سوي 
امريكايي ها، بر آن شد تا توليد نفت را كاهش دهد. ظاهراً واشنگتن پيام 
رياض را دريافت ك��رد به طوري كه امريكا به اي��ن بهانه كه محمد بن 
سلمان از سپتامبر ۲0۲۲ به نخست وزيري عربستان منصوب شده طبق 

عرف بين المللي قابل تعقيب نيست. 
نويسنده در پايان اضافه كرده است: دوگانگي در سياست هاي حقوق 
بشري امريكا و كشورهاي غربي سبب شد اعتبار حقوق بشر در جهان 
مخدوش ش��ود و هر دولتي، هر كاري بخواهد بر ضدحقوق بشر انجام 
دهد. اگر از اهرم هاي اقتصادي جهت فش��ار برخوردار باشد، مي تواند 
گوش كشورهاي بلوك غرب را بپيچاند و از پاسخگويي و مجازات مصون 

خواهد بود، در غير اين صورت بايد محكوم بشود.

علي كريم��ي، فوتباليس��تي كه تا همي��ن يك س��ال و نيم پيش 
مي خواست ذيل نظام جمهوري اسالمي رئيس فدراسيون فوتبال 
شود و رأي نياورد، حاال دو ماه است ژست ليدري اپوزيسيون گرفته 
و حتي اعضاي تيم ملي فوتبال را سرزنش مي كند كه چرا به رغم 
جنايات! جمهوري اسالمي، در تيم ملي بازي مي كنند! همين اولين 
دروغ علي كريمي است؛ همين كه اگر جامعه فوتبال يك سال و نيم 
پيش به او رأي بيش��تري داده ب��ود، او رئيس فدراس��يون فوتبال 
جمهوري اس��المي ايران بود و احتماالً اداهاي مبارزاتي كنوني را 
هم نداشت و اكنون هم علني از حضور تيم ملي فوتبال جمهوري 
اسالمي ايران در جام جهاني قطر دفاع مي كرد، وگرنه كه جمهوري 
اسالمي شهريور1401 با جمهوري اسالمي اسفند 1399 چه فرقي 
كرده است؟ اگر بحث ادعاي كشتار مردم توسط نظام است كه اين 
ادعا در آبان98 و كلي وقايع قبلي ديگر هم موجود است، پس چرا 
علي كريمي تا وقتي كه خودش بازي مي كرد، هميشه ذيل پرچم 
جمهوري اس��المي، عضو تيم ملي بود و حتي ت��الش می كرد به 
رياست فدراسيون فوتبال برسد و حاال يادش افتاده اين تيم، ملي 
نيست؟ اين تناقض رفتاري نشانگر دروغ بودن كل هويت سياسي 

كنوني اين فوتباليست است. 
عالوه بر اين، اهل فوتبال سطح سواد و گفتار و رفتار علي كريمي را 
مي دانند. او در زمين فوتبال هم اهل گفت  وگو نبود، سيلي به داور، 
درگيري با فوتباليس��ت ها و جدل در رس��انه ها، معرف خوبي براي 
شخصيت فوتبالي اوس��ت. همين باعث مي شود افراد به اين نتيجه 
برسند كه آنچه در مجازي مي نويسد، كار خودش نيست. او البته چند 
مورد كپي مطالب ديگران و منتشر كردن به نام خودش را هم دارد، 
اما عالوه بر آن روشن است كه وی توانايي چنين نوشتن هايي ندارد. 
اين مورد هم نشان مي دهد او هويتي دروغين براي خود ساخته است 
و همپاي لقب فوتبالي اش، يعني جادوگر، دروغ ها را جادو مي كند و 

به نام راست به خورد مخاطب كم اطالع خود مي دهد. 
اما فقط هويت و اصل ژست اپوزيس��يوني او نيست كه دروغ است. 
علي كريمي در مصداق هاي كوچك خبري هم استوري و توئيت هاي 

دروغ مي نويسد. 
اول: ۲9آبان بود كه كريمي فيلمي از چند نفر نظامي پشت تيربار 
منتشر كرد و مدعي كشتار مردم ايذه توسط نظام شد. فيلم مزبور 
يك هواي باراني و زمين خيس را نشان مي داد. يك سرچ ساده نشان 
مي داد اين تصوير ارديبهشت ماه سال جاري يعني پنج ماه قبل از 

آغاز وقايع اخير، از سوي صفحات يك گروه تروريستي و تجزيه طلب 
منتشر شده است و عالوه بر اين موضوع مردم ايذه مي دانند كه هواي 
شهرشان در اين روزها اينگونه باراني نيست. واقعيت اما اين بود كه 
فيلم مزبور يكي از رزمايش هاي بسيج در شمال كشور را به تصوير 
مي كشيد و كريمي مي خواست با وردي دروغ آن را به عنوان حمله 
به مردم ايذه به مخاطبش قالب كند. اشتراك نظر او و تجزيه طلب ها 
در نحوه دروغگويي عليه جمهوري اس��المي هم در اين مورد قابل 

توجه است. 
دوم: اول آذر علي كريمي تصوير كش��ته هايي كنار ه��م افتاده در 
خياباني را منتش��ر كرد و روي آن نوش��ت: »اينجا نه سوريه است، 

نه غزه، اينجا جوانرود است. مردم بي گناهي كه به دست مزدوران 
حكومتي جان خود را از دست مي دهند.«

واقعيت اما اين بود كه آن تصوير، سوريه و غزه نبود، ولي جوانرود هم 
نبود، بلكه كابل پايتخت افغانستان در انفجاري در سال۲016 يعني 
شش سال پيش بود. كريمي نه روي توانايي خود در جادوگري كه 

روي كم اطالعي و سادگي مخاطب حساب باز كرده است. 
س��وم: دو روز پيش علي كريمي تصويري خون آل��ود از يك جوان 
منتشر كرد و مدعي شد او با دوشكا در جوانرود تير خورده است. در 
حالي كه صاحب عكس خود را فرد ديگري و آسيب به پايش را هم 
مربوط به سانحه تصادف و در ۲۲تيرماه اعالم كرد. علي حميدوند 
صاحب عكس از ساكنان روستاي وراينه نهاوند در ۲۲تيرماه امسال 
بر اثر تصادف موتور با س��واري در محور نهاوند به نورآباد متأسفانه 
پاي خود را از دست مي دهد و مجروحيت او ربطي به اتفاقات اخير 
ندارد. حاال بماند دوش��كايي در مهار آش��وب هاي اخير اس��تفاده 

نشده است. 
چهارم: نيمه آبان بود كه علي كريمي تصوي��ري از دو كودك فقير 
منتشر كرد و با سوءاستفاده از مش��كالت معيشتي مردم، روي آن 
نوشت: »اين مردم توي تمام زندگي حقشون خورده شده! حقشون 
گلوله نبود.« اما تصوير منتشر شده از سوي كريمي، مربوط به حدود 
10سال پيش و كش��ور پاكس��تان بود! تصويري كه روي مقاله اي 
در مورد كش��تار مردم پاكس��تان توس��ط نيروهاي امريكايي و در 

سال۲01۲ منتشر شده بود. 
پنجم: يكي دو روز قبل از آن هم كريمي در اس��توري اينستاگرام 
خود فيلمي از دختري در حال رقص گذاشت و با معرفي پيج او، ادعا 
كرد اين دختر رقاص نوه آيت اهلل مكارم شيرازي است. چند ساعت 
بعد، اين شخص با انتشار يك ويدئو هرگونه انتساب به آقاي مكارم 
را رد كرد و با عصبانيت خواس��ت اين كار را تك��رار نكنند. او حتي 
نام آيت اهلل مكارم را هم بلد نبود درست تلفظ كند! آن دختر مربي 
بدنسازي و ساكن خارج كشور است و از قضا در صفحه شخصي اش 
در حمايت از اغتشاشات مطلب مي گذارد، اما خود هدف دروغ هاي 

كريمي قرار گرفت. 
علي كريمي تاكنون در مورد هيچ يك از دروغ هايش نه عذرخواهي 
كرده و نه واكنشي نشان داده است. اين نشان مي دهد او به جادوي 
دروغ اعتقاد دارد و آن را ش��يوه اي ب��راي كارش مي داند، نه آنكه 

سهواً دروغ بگويد.

جادوگردروغسازبیحیا
   گزارش2

فرمانده نيروي زميني سپاه خبر داد

 تقويت يگان هاي زميني سپاه 
در مرزهاي غربي و شمال غرب

فرمان�ده ني�روي زميني س�پاه پاس�داران از تقوي�ت يگان هاي 
زرهي س�پاه در مرزه�اي غرب و ش�مال غرب كش�ور خب�ر داد 
و گف�ت: مقابل�ه ب�ا گروهك ه�اي تجزيه طل�ب ادام�ه دارد. 
به گزارش فارس، س��ردار محمد پاكپور، فرمانده نيروي زميني سپاه 
پاس��داران گفت: به دنبال تحركات اش��رار و گروهك هاي تروريستي 
تجزيه طلب ضدايراني در شمال غرب كش��ور و ايجاد شرارت و ناامني 
در برخي مناطق، نيروي زميني س��پاه با تقوي��ت نيروهاي خودي در 
محدوده نوار مرزي استان هاي غرب و شمال غرب كشور و بهره گيري از 
همكاري مردم غيور بومي به مقابله قاطعانه با عوامل ناامني در منطقه 

مي پردازد. 
فرمانده نيروي زميني س��پاه با بيان اينكه هم اكنون برخي يگان هاي 
زرهي و نيروی مخصوص نزسا در حال عزيمت به استان هاي مرزي غرب 
و شمال غرب كشور هستند، تصريح كرد: اين اقدام نيروي زميني سپاه 
به منظور تقويت يگان هاي مستقر در مرز و جلوگيري از نفوذ تيم هاي 
تروريستي وابسته به گروهك هاي تجزيه طلب مستقر در اقليم شمال 

عراق صورت گرفته است. 

از اين طاعون بايد فرار كرد!
دكتر سيدجواد طباطبايي از فيلس��وفان معاصر ايراني خارج از كشور 
است كه رابطه دوستانه اي با جمهوري اسالمي ندارد، بلكه از منتقدان 
است. او در يادداش��تي كه اخيراً نوش��ته به ديدار اخير مسيح علينژاد 
)ضدانقالب خارج از كشور( واكنش نشان داد و ضمن جاه طلب توصيف 
كردن افرادي از اين س��نخ كه به تعبير ايشان به بالهت پهلو مي زنند، 

براي جوانان ايران توصيه اي دارد كه باهم مي خوانيم. 
چند تن از بانوان ايراني به دعوت رئيس جمهور فرانس��ه در كاخ اليزه با 
او ديدار كرده اند. براي كساني كه خبرهاي سياسي را اندكي جدي تر و 
بيشتر از ظاهر آنها دنبال مي كنند، به ويژه با توجه به شخصيت سخت 
گمنام بانوان ديدار كننده ايراني در فرانسه، اين گزارش شگفت مي نمود. 
رسانه هاي فارسي عكس هايي از اين ديدار منتشر كردند كه اصل خبر را 
تأييد مي كرد. آنچه در رسانه هاي فارسي زبان بازتاب چنداني پيدا نكرد 
اين بود كه طرف دعوت كننده اين بانوان در فرانسه شخصي به نام برنار � 
آنري لِوي بود و هم  او ترتيب مالقات با رئيس جمهور فرانسه را داده است. 
خبرنگار فيگارو كه در جريان اين ديدار بود و گزارش��ي نيز از آن تهيه 
كرده بود، اعالم كرد كاخ رياست جمهوري مايل نبود برنار- آنري لوي در 

عكس حضور داشته باشد. 
گزارش يورونيوز فارسي چنين است: »ژورژ مالبرونو، خبرنگار روزنامه 
فيگارو، به نقل از منبع��ي در كاخ اليزه، گزارش داد كه دفتر رياس��ت 
جمهوري فرانس��ه مايل نبود برنار- آنري  لوي، نويس��نده فرانسوي و 
چهره رس��انه اي مش��هور در جريان ديدار امانوئل ماكرون با گروهي 
از زنان مخال��ف حكومت ايران در عكس ها ديده ش��ود.« اگر نيازي به 
دليلي براي مشكوك بودن اصل ديدار وجود داشت، مي شود گفت: از 
آسمان نازل شد. كساني مانند من كه در دهه های60 و ٧0 سده گذشته 
دانشجوي دانشگاه پاريس بوده اند، به خوبي مي دانند كه مشكوك تر از 
اين شخص، حتي در فرانسه، وجود ندارد. لوي از يهوديان متولد الجزيره 
و از دانشجويان دانشسراي عالي پاريس است. او در دوره دانشجويي از 
شاگردان مائويس��ت لوئي التوسر و ش��ارل بتلهايم بود. او از آن پس از 
مائويسم به سوسياليسم گرويد و به رهبر حزب سوسياليست فرانسه، 
فرانسوا ميتران نزديك شد و در ش��مار نزديكان او درآمد، اما شگفت 
اينكه س��ال ها پس از آن نيز اعالم كرد حزب سوسياليست تمام شد و 

بايد منحل شود!
در دهه80 لوي ب��ا گروهي از همفكران خود، از مائويس��م به راس��ت 
و در مواردي، به راس��ت افراطي گرايش پيدا و گروه دس��ت راس��تي 
»نوفيلس��وفان« را ايجاد كرد. در جريان انتخابات رياس��ت جمهوري 
فرانس��ه در ۲014، از نامزد راس��ت ليبرال، نيكال س��اكوزي حمايت 
كرد، اما با شكست او در انتخابات مناسبات حس��نه خود را با فرانسوا 
اولند، نامزد حزب سوسياليس��تي كه قرار بود منحل شود، حفظ كرد 
و در ۲01۵ گروهي از كردها را به مالق��ات اولند برد. از معجزات او، به 
عنوان تحليلگر مناسبات بين المللي، اين بود كه پيش بيني كرده بود 
رفراندوم براي خروج انگلستان از اتحاديه اروپا شكست خواهد خورد و 
در انتخابات۲0۲1 امريكا نيز پيش بيني كرده بود دونالد ترامپ پيروز 
خواهد شد. در ۲01٧، دانشگاه اسرائيلي بار ايالن براي »سهم مؤثري كه 
او در بيش از 40سال براي تحقق آرمان مردم و ملت يهود« داشته است، 
دكتراي افتخاري به او داد. او پيش تر نيز همين درجه را از دو دانشگاه 

تل آويو و اورشليم گرفته بود. 
از شاهكارهاي لوي در سياست عملي تشويق دولت فرانسه براي فراهم 
كردن مقدمات سقوط قذافي بود و اعالم كرد در اين جنگ »من وفاداري 
به نامم، به صهيونيسم و اسرائيل را همچون پرچمي به دوش كشيدم.« 
لوي از آن پس نيز تأكيد كرد كه با شركت در بحران ليبي »به فكر منافع 
اسرائيل بوده است.« لوي يكي از ميليونرهاي فرانسوي و مالك هفت 

شركت مالي و اداره امالك است. 
از لوي كتاب هاي بسيار و نيز چند فيلم و نمايشنامه انتشار يافته كه 
با گذشت زمان اقبال خوانندگان به آنها روزبه روز كمتر شده است. 
شخصيت هاي علمي مهم فرانس��ه برآنند كه نوشته هاي او انباشته 
از اش��كاالت، جعليات و بدفهمي هاي بسيار است و نبايد او را جدي 
گرفت. يكي از فاجعه بارترين بي دانشي هاي او در فلسفه آن بود كه 
با استناد به كتاب فيلس��وفي به نام ژان - باتيست بوتول انتقادهايي 
را به فلسفه كانت وارد كرده بود، اما نمي دانست كه چنين فيلسوفي 
وجود ندارد و ساخته يكي روزنامه نگاران كنار آنشنه- هفته نامه طنز 

فرانسوي- است. 
معجزات برنار � آنري لوي اندك نيست، آنچه گفتم يك از هزار بود. لوي 
مردي هزار چهره است، اگر چه در سال هاي اخير اهميت خود را از دست 
داده و به نوشته يكي از روشنفكران فرانسوي، ذكر خير او »مايه انبساط 
خاطر در محافل« دوستان اس��ت! اين لوي براي ما اهميتي ندارد، اما 
بسياري از ايرانيان- مانند اين بانوان هموطن- كه از فرط جاه طلبي در 
سياست با بالهت پهلو مي زنند، نمي دانند كه آدم، مجاني با مكرون- و 
پيش تر با پُمپئو و بسياران ديگر- دس��ت نمي دهد و عكس نمي گيرد. 
من مي دانم كه جاه طلب��ي برخي از اين بانوان مانند طاعون اس��ت كه 
تنها مي توان از آن فرار كرد. اين يادداش��ت ناچيز را براي جوانان وطن 
مي نويس��م كه بدانند كس��اني كه »آدم هاي خنده دار« دست آنان را 
مي گيرند و در دست ماكرون مي گذارند، شايد هدف هايي را دنبال كنند 

كه جوان ايراني را از چاله درآورد و در چاه بيفكند.
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خطيب نماز جمعه تهران:

»بسيج« اميد كشور براي پيشرفت است

ه�م تفك�ر بس�يجي و ه�م نه�اد بس�يج، 
اميد م�ا براي رس�يدن ب�ه آرزوه�اي ملت 
ايران اس�ت. اكن�ون نوبت اعجاز بس�يجي 
اس�ت و در گام دوم انق�اب باي�د بس�يج 
قهرم�ان در هم�ه زمينه ه�ا بدرخش�د. 
به گزارش فارس،  حجت االس��الم محمدجواد 
حاج علي اكبري، خطي��ب نمازجمعه اين هفته 
ته��ران در خطبه هاي نماز عبادي - سياس��ي 
جمعه اين هفته تهران با اش��اره ب��ه پنجم آذر 
س��الروز تأسيس بس��يج مس��تضعفين گفت: 
تأسيس سازمان بسيج مستضعفين تنها ۲۲روز 
بعد از فتح النه جاسوسي و هنگامي  كه انقالب 
اسالمي وارد رويارويي مستقيم با دشمن اصلي 
خود، يعني ش��يطان بزرگ امريكاي جهانخوار 
شد، بود. در واقع مي توان گفت يك الهام قدسي 
بر قلب مطهر ام��ام راحل ب��ود و ضمير منير و 

نوراني اين حكيم رباني دريافت كرد. 
خطيب جمعه تهران خطاب به نمازگزاران اضافه 
كرد: در هفته گذشته تحليل ژرف و حكيمانه اي 
را از رهبر معظم انقالب درباره ش��رايط كشور 
دريافت كرديد. جان كالم در سخن ايشان اين 
بود كه مسئله بين ما و استكبار جهاني مسئله 
پيشرفت است و نمي خواهند جمهوري اسالمي 
پيشرفت كند. ايشان فرمودند: وظيفه همه اين 
اس��ت كه براي پيش��رفت ايران كار كنند، لذا 
بسيج اميد كشور براي پيشرفت است. هم تفكر 
بسيجي و هم نهاد بسيج، اميد ما براي رسيدن به 

آرزوهاي ملت ايران است. 
وي افزود: اكنون نوبت اعجاز بس��يجي اس��ت 
و در گام دوم انق��الب باي��د بس��يج قهرمان در 
همه زمينه ها بدرخش��د. اول در ساخت انسان 
تراز انقالب اس��المي كه مهم ترين هنر مكتب 

بسيج اس��ت و بايد قوي تر از گذشته ادامه يابد. 
در جهاد پيش رو و تمدن س��ازي و در پيشرفت 
باز چشم اميد به بسيج است. در ترويج معنويت 
و اخالق مداري و مبارزه با فقر و تبعيض، چشم 
امام و امت به شما دل هاي پاك و اراده پوالدين 

شماست. 
حاج   علي اكبري ادامه داد: اميدواريم عزيزان ما 
در نهاد بسيج به بس��يج دانش آموزي و معلمان 
و فرهنگيان اولويت دهند. اصلي ترين جايي كه 
ما بايد براي بسيج س��رمايه گذاري كنيم، اين 
حوزه اس��ت. به مس��جد و پايگاه هاي بسيجي 
بايد بيش از گذش��ته اهميت دهيم و بايد اين 
پايگاه ها تقويت شوند. اين فهرست شوق انگيزي 
كه بسيج داشته است، بايد منتشر شود و اينها 

مسيرهاي پيش رو است. 
 گزارش سفر به سيستان و بلوچستان

وي ادامه داد: هفته گذش��ته هيئتي را رهبري 
به سيستان و بلوچستان اعزام كردند و بنده هم 
بودم. با گروه هاي مختلف مردم بحمداهلل ديدار 
كرديم و مطالب علما و نخب��گان و بخش هاي 
گوناگون را ش��نيديم و با توجه به حوادث اخير 
در اس��تان و در جريان ناآرامي ها كه در زاهدان 
رخ داده ب��ود، بخش��ي از هموطنان ما كش��ته 
ش��ده بودند و رهبري عالوه بر تدابير اس��تاني 
ايش��ان فرمودند كه هيئ��ت به اس��تان برود و 
مس��ائل را ببيند و تدابير تكميلي را ابالغ كند 
و طي يك هفته اين كار انجام ش��د. ابراز شوق 
و شكر به درگاه خداوند را داريم، به خاطر بلوغ 
سياسي مردم در جريانات اخير كه واقعاً انسان 
نمي داند چه بگويد و شما مردم دوست و دشمن 
را ش��گفت زده كرديد. رهبر عزيز پايان بشارت 
فتنه انگيزي را دادند و اين فتنه انگيزي ها جمع 

خواهد شد. 
   دست مريزاد به مسئوالن هسته اي

حاج علی اكبری ضمن تشكر از رفتار و اقدامات 
دولت و دستگاه ديپلماس��ي در برابر جريانات 
اخير گفت: رفتار مضحك و طنزهاي تلخي كه 
در روزهاي اخير از آژانس بين المللي انرژي اتمي 
مي ش��نويم و مواضعي كه كش��ورهاي اروپايي 
دارند، خنده دار و طنز است. مسئوالن ما در برابر 
جبهه غربي و اس��رائيلي ايستادند و غني سازي 
60درصدي را آغاز كردند كه دست مريزاد دارد. 
برخي كشورهاي اروپايي بدانند پرونده شان در 
برابر ملت ايران مفتوح است و به وقتش جواب 

پس خواهند داد. 
 پيروزي انقاب 

هندسه قدرت را در دنيا تغيير داد

سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين هم در س��خنراني پيش از خطبه 
نماز جمعه تهران گفت: نظ��ام نوين جهاني در 
حال شكل گيري اس��ت. قدرت از غرب در حال 

انتقال به شرق عالم است. 
وي افزود: قدرت علم��ي، فرهنگي، اقتصادي، 
نظامي و امنيتي در غرب عال��م در حال انتقال 
به ش��رق اس��ت و در قلب آس��يا، ايران عزيز با 

يك گفتمان تمدني و ج��ذاب، پرچمدار توليد 
تمدن نوين اس��المي اس��ت و با عبور از مرحله 
دولت س��ازي و جامعه پردازي و نيل به مرحله 

تمدن سازي قرار دارد. 
رئيس س��ازمان بس��يج مس��تضعفين تصريح 
كرد: بعد از رنس��انس كه ش��اهد خلق مكاتب 
كاذب غربي بوديم و جذابيت هاي كاذبي را براي 
ملت هاي جهان ايجاد كردند، بيش از سه قرن 
توانستند دنيا را بفريبند و با سوار شدن بر قدرت 
اقتص��ادي برآمده از چپاول و غ��ارت ملت هاي 
تحت سلطه نظام هاي مورد نظر خود را در دنيا 
ايجاد كردند و مردم كشورها را تحت سيطره و 

ظلم و استعمار و استثمار خود قرار دهند. 
وي اف��زود: پيروزي انقالب اس��المي س��رآغاز 
فروپاشي اين روند بود. پيروزي انقالب اسالمي 
هندس��ه قدرت را در دنيا تغيير داد. امام و ملت 
بزرگ ايران با پيروزي انقالب اس��المي مفهوم 

قدرت را تغيير دادند. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه گفت: 
امروز نظام سلطه و در رأس آن امريكا با داشتن 
قدرت نظامي باال و قدرت اقتصادي قابل توجه، 
فاقد توانايي اعمال ق��درت در مناطق خارج از 
امريكا هستند، به همين دليل امريكا در مسير 

فروپاشي و اضمحالل قرار گرفته است. 
   غرب گفتماني براي عرضه 

به بشريت ندارد
رئيس س��ازمان بس��يج مس��تضعفين با بيان 
اينك��ه گفتمان ليبرال دموكراس��ي ب��ه عنوان 
آخرين گفتمان تمدن غرب فاقد جذابيت براي 
ملت هاي دنيا شده است، گفت: امروز در غرب 
گفتماني براي عرضه به بش��ريت وجود ندارد، 
از طرفي ديگر با پي��روزي انقالب يك گفتمان 
با پرچمداري ملت بزرگ ايران در س��طح دنيا 

انتشار پيدا كرد. 
وي تأكيد كرد: فتن��ه اي كه اي��ن روزها در 
جريان است، س��ازمان سيا و موس��اد آن را 
مديريت كرد و با به كارگيري همه ظرفيت ها 
در دنيا و با به كارگيري سازمان هاي جاسوسي 
با تمركز بر اغتشاش در مناطق غربي كشور، 
خواس��تند به زعم خود مسير اين گفتمان را 

مسدود كنند. 
رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين ادامه داد: 
آنان تص��ور مي كردند با تالش ه��اي مذبوحانه 
جاسوس��ي خواهند توانست مس��ير يك ملت 
بزرگ را متوق��ف كنند، اما ديدي��د ملت ايران 
چگونه مقابل اين توطئه ايستاد. فرزندان اسالم 
با دست خالي و بدون سالح در مقابل اين توطئه 

ايستادند و اين توطئه شكست خورد. 
سردار س��ليماني تأكيد كرد: بس��يج پرچمدار 
گفتمان انقالب اس��المي است و تفكر بسيجي 
در كشور ما حكمفرماست و ما امروز داراي ملت 
بسيجي هستيم. بس��يجيان پرچمداران تفكر 
بسيجي در بين ملت ايران و حامالن ارزش هاي 
انقالب اسالمي هستند. دنيا بايد بداند با وجود 
مردمي بسيجي و شكل گيري جبهه مقاومت و 
در گام دوم انقالب، شاهد خلق پيروزي انقالب و 
ساقط شدن رژيم منحوس كودك كش اسرائيل 

خواهيم بود.

  گزارش یک

احمد معينی جم /  ايرنا


