سردار شیرازی از مجروحان حادثه ناوچه کنارک عیادت کرد

شنبه  3خرداد 1399
وطنامروز شماره 2934

رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا از مجروحان حادثه ناوچه کنارک عیادت کرد .سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی ،رئیس دفتر فرماندهی
معظم کل قوا با حضور در بیمارستان محل بستری مجروحان حادثه کنارک ضمن دیدار و گفتوگو با آنان روند رسیدگی و درمان مجروحان این
حادثه را مورد پیگیری قرار داد .امیر دریادار کاویانپور ،معاون هماهنگکننده نیروی دریایی ارتش در این دیدار سردار شیرازی را همراهی میکرد.

سیاسی

اخبار
سرلشکر باقری:

هرگونه خطای آمریکاییها با پاسخ
قاطع ایران روبهرو میشود

سرلشکر محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
به مناسبت فرا رسیدن سوم خردادماه ،سالروز آزادسازی
خرمشهر و روز ملی مقاومت ،ایثار و پیروزی ،پیامی صادر
کرد .در بخش��ی از این پیام آمده اس��ت :به توفیق الهی
و با تاس��ی بر میراث ج��اودان حضرت امام خمینی(ره)
و آموزهه��ای  8س��ال دفاعمقدس و تبعیت از منویات و
رهنموده��ای حکیمانه مقام عظمای والیت و رهبری و
فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)،
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی با برافراشته نگه داشتن
پرچم مقاومت ،پایداری و ایستادگی برابر دشمنان ،اشراف
اطالعات��ی همهجانبه بر وضعی��ت ،موقعیت ،ترفندها و
تحرکات دشمنان ریز و درشت از جمله ارتش ماجراجو،
تروریست و ضدبشری آمریکا در منطقه و سرزمینهای
دوردست را دستور کار دائمی و غفلتناپذیر خود دانسته
و اجازه عرض اندام و فتنهسازیهای نوین علیه استقالل،
امنیت و تمامیت ارضی و به خطر انداختن انقالب و نظام
اس�لامی را به احدی نداده و هر گونه خطای محاسباتی
آنان در هر نقطه از جهان علیه منافع ملی ایران عزیز را
قاطعانه با پاسخ درخور مواجه خواهند ساخت.

قدردانی رئیسجمهور ونزوئال بهزبان
فارسی« :ایران! سالمعلیکم»

«نیکوالس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئال در بحبوحه
افزایش تنشآفرینیهای آمریکا علیه کاراکاس و تهران،
از حمایتهای جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد .به
گزارش ایرنا ،مادورو روز پنجشنبه در پیامی تلویزیونی
اظهار کرد« :جمهوری اس�لامی ایران؛ از حمایت ش��ما
متشکریم .ما آماده هستیم به هر میزان و هر زمان .ایران،
سالم علیکم» .تعمیق روابط تهران -کاراکاس به عنوان 2
بازیگر تحت تحریم در روزهای اخیر به نگرانی و هراس
کاخ سفید دامن زده و پس از حرکت کشتیهای حامل
سوخت ایران به مقصد ونزوئال ،واشنگتن نیروی نظامی به
دریای کارائیب اعزام کردهاست .در همین ارتباط ،نیروی
دریایی آمریکا از اعزام  4ناو جنگی به نامهای «یواساس
دیترویت»« ،یواساس الس��ن»« ،ی��واساس پربل» و
«یواساس فاراگات» برای توقیف  5نفتکش ایرانی خبر
داد .این ناوگروه به همراه هواپیمای «پی  ۸پوسایدون»
راهی کارائیب ش��دهاند .این اقدام آمریکا با هدف ایجاد
مزاحمت برای تانکرهای حامل سوخت ایران با واکنش
مسؤوالن جمهوری اسالمی ایران مواجه شد به طوری که
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در نامهای به
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد ،تهدیدات
غیرقانونی ،خطرناک و تحریکآمیز آمریکا را نوعی دزدی
دریای��ی و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بینالمللی
دانس��ت و تأکید کرد آمریکا باید از زورگویی در عرصه
جهانی دست برداشته و به حاکمیت قوانین بینالمللی
بویژه آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد احترام بگذارد.

تحریم؛ واکنش آمریکا به صادرات
نفت ایران به ونزوئال

روزنامه والاس��تریت ژورنال از بررسی تحریمهای
جدید ب��رای جلوگیری از صادرات س��وخت توس��ط
ایران به ونزوئال از س��وی دولت ترام��پ خبر داد .این
روزنامه آمریکایی ش��امگاه چهارش��نبه به نقل از چند
مقام آمریکایی نوش��ت :دولت ترامپ در حال بررس��ی
تحریمهای جدی��د و گامهای دیگر حقوقی برای عدم
صادرات نفت ایران به ونزوئالست .بر اساس این گزارش،
ایران ب ه رغم تحریمه��ای آمریکا ،تالشهای جدیدی
برای ورود به ب��ازار نفت آمریکای التین اتخاذ کرده و
ای��االت متحده نیز با تحریمهای جدید به دنبال توقف
روند فروش نفت ایران به ونزوئالست .وزارت خزانهداری
آمری��کا در جدیدترین تصمیمات خصمانه علیه ایران،
عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور ،شماری از مقامهای
ارشد نظامی ایران و چند نهاد قضایی را به بهانه ارتباط
با نقض جدی حقوق بش��ر تحریم کرد .بر اساس اعالم
وبس��ایت رس��می وزارت خزانهداری آمری��کا ،دفتر
کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه (،)OFAC
رحمانیفضلی را به دلیل آنچه نقش وی در نقض حقوق
بش��ر خواند و همچنین  7مقام ارشد نیروهای نظامی
را در فهرس��ت تحریمهای خود قرار داد .این تحریمها
شامل بنیاد تعاون ناجا ،به همراه مدیر و اعضای هیأت
امنای آن نیز میشود.

واکنش جدی روسیه به تالش آمریکا
برای محاصره دریایی ونزوئال

س��خنگوی وزارت خارجه روسیه با ابراز تردید درباره
هدف واقعی تمرکز نیروه��ای دریایی-هوایی آمریکا در
دریای کارائیب ،این اقدام را در شرایطی که نفتکشهای
ایرانی در حال انتقال سوخت به ونزوئال هستند ،تالش برای
محاصره دریایی ونزوئال ارزیابی کرد .به گزارش تس��نیم،
«ماریا زاخارووا» سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه
اعالم کرد گزارشات رسیده درباره آمادگی نیروها از سوی
فرماندهی نظامی جنوبی آمریکا «گواهی بر آمادهسازی
آنها برای فرود به روی کش��تیهای بزرگ و نه رهگیری
قایقهای پرسرعت است» که در اهداف اعالمشده مقامات
آمریکایی ادعا شده برای این منظور در منطقه حضور دارند.
وی افزود« :پیوستن کشتیهای جنگی به این مانور نظامی
همزمان با پیدا شدن اطالعاتی درباره اعزام نفتکشهای
ایرانی برای ارسال س��وخت مورد نیاز مردم ونزوئال بود.
در چنین وضعیتی ،به نظر می رسد آمریکا در حقیقت
درصدد ایجاد محاصره دریایی ونزوئال و ممانعت از رسیدن
این محموله به آنجاست» .زاخارووا تأکید کرد« :ما خطاب
به همتایان آمریکایی این س��وال را از آنها داریم :آیا شما
تأیید میکنید تمرکز نیروهای دریایی و هوایی در منطقه
کارائیب هیچ هدفی جز اهداف اعالمشده به عنوان بخشی
از عملیات به اصطالح «سرکوب فعالیتهای غیرقانونی در
منطقه» ندارند؟ و یک سؤال دیگر :چگونه چنین اقداماتی،
از جمله با توجه به تعهدات بینالمللی ایاالت متحده در
لونقل دریایی در منطقه
این زمینه ،میتواند بر امنیت حم 
تأثیر مثبت بگذارد؟»

رهبرانقالبدرسخنانیبهمناسبتروزقدستأکیدکردندتداوممبارزه،سامانبخشیدنبهسازمانهایجهادیوگسترشعرصهجهاد
درهمهسرزمینهایفلسطینیقضیهفلسطینرابهگامهاینهایینزدیکمیکند

گروه سیاسی :حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در سخنانی به
مناسبت روز جهانی قدس با اشاره به گشوده شدن فصل جدیدی
در مبارزه برای فلسطین بعد از پیروزی انقالب اسالمی و ظهور
جبهه مقاومت و تغییر موازنه قدرت به نفع مبارزان 7 ،توصیه مهم
را درباره ادامه جهاد بزرگ و مقدس کنونی بیان کردند .در ادامه
متن کامل بیانات معظمله میآید.

اسرائیل دوام نمیآورد

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یومالدین
به همه برادران و خواهران مس��لمان در سراس��ر جهان درود
میفرستم و قبولی طاعات آنان در ماه مبارک رمضان را از خداوند
مسالت میکنم و پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را به آنان
تبریک میگویم و پروردگار کریم را بر نعمت حضور در این ماه
ضیافت الهی ،سپاس میگویم.
امروز روز قدس اس��ت؛ روزی که با ابتکار هوش��مندانه امام
خمین��ی رضواناهلل علیه همچون حلقه وصلی برای همصدایی
مس��لمانان درباره قدس شریف و فلسطین مظلوم تعیین شد و
در ای��ن چن��د دهه ،در اینباره نقشآفرینی ک��رد و از این پس
نیز خواهد کرد؛ انش��اءاهلل .ملتها از روز قدس استقبال کردند
و آن را همچون نخستین کار واجب ،یعنی برافراشته نگهداشتن
پرچم آزادی فلسطین گرامی داشتند .سیاست عمده استکبار و
صهیونیس��م ،کمرنگ کردن مساله فلسطین در ذهنیت جوامع
مس��لمان و به سمت فراموش��ی راندن آن اس��ت و فوریترین
وظیفه ،مبارزه با این خیانتی است که به دست مزدوران سیاسی
و فرهنگی دش��من در خود کشورهای اسالمی صورت میگیرد.
حقیقت آن است که مسألهای به عظمت مساله فلسطین چیزی
نیست که غیرت و اعتماد به نفس و هوشمندی روزافزون ملتهای
مسلمان ،اجازه فراموش شدن آن را بدهد؛ هر چند آمریکا و دیگر
س��لطهگران و پادوهای منطقهای آنان همه پول و توان خود را
برای آن به کار گیرند.
اولین سخن ،یادآوری بزرگی فاجعه غصب کشور فلسطین و
تشکیل غده سرطانی صهیونیستی در آن است .در میان جنایات
بش��ری دورانهای نزدیک به زمان حاضر ،هیچ جنایتی در این
حجم و با این شدت وجود ندارد .غصب یک کشور و بیرون کردن
مردم برای همیشه از خانه و کاشانه و سرزمین اجدادی خود ،آن
هم با فجیعترین انواع قتل و جنایت و هالک حرث و نسل و دهها
سال تداوم این ستم تاریخی ،حقیقتاً یک رکورد جدید از سبعیت
و شیطانصفتی بشر است.
عامل و مجرم اصلی این فاجعه ،دولتهای غربی و سیاستهای
شیطانی آنها بود .آن روزی که دولتهای فاتح جنگ اول جهانی،
منطقه غرب آسیا ،یعنی قلمروی آسیایی حکومت عثمانی را به
عنوان مهمترین غنیمت جنگی ،میان خود در کنفرانس پاریس
تقسیم میکردند ،نیاز به یک پایگاه امن در قلب این منطقه را برای
تضمین سلطه دائمی خود بیش از پیش احساس کردند .انگلیس از
سالها پیش از آن ،با طرح بالفور زمینه را آماده کرده و با همفکری
زرساالران یهودی بدعتی به نام صهیونیسم را مهیای نقشآفرینی
کرده بود و اکنون زمینههای عملی آن فراهم میش��د .از همان
سالها مقدمات را بتدریج در کنار هم چیدند و سرانجام پس از
ی دولتهای
دومین جنگ جهانی با اس��تفاده از غفلت و گرفتار 
منطق��ه ،ضربه خ��ود را وارد آوردند و رژیم جعلی و دولت بدون
ملت صهیونیس��ت را اعالم کردند .آماج این ضربه در درجه اول
ملت فلسطین و در درجه بعد همه ملتهای این منطقه بودند.
نگاه به حوادث بعدی منطق ه نش��ان میدهد هدف اصلی و
یداران یهودی از ایجاد دولت صهیونیست،
نزدیک غربیها و کمپان 
بنای یک پایگاه حضور و نفوذ دائمی برای خود در غرب آسیا و
امکان دسترسی نزدیک برای دخالت و تحمیل و تسلط بر کشورها
و دولتهای این منطقه بود .از این رو رژیم جعلی و غاصب را به
انواع امکانات قدرتآفرین -چه نظامی و چه غیر نظامی -حتی
تسلیحات اتمی مجهز کردند و رشد این غده سرطانی را در پهنه
نیل تا فرات در برنامههای خود گنجاندند.
متأسفانه اغلب دولتهای عرب پس از مقاومتهای نخستین که
برخی از آنها تحسینبرانگیز بود ،بتدریج تسلیم شدند و بخصوص
پس از ورود ایاالت متحده آمریکا به عنوان متولی مساله ،هم وظیفه
انسانی و اسالمی و سیاسی ،و هم غیرت و نخوت عربی خود را به
فراموشی سپرده و با امیدهای واهی به هدفهای دشمن کمک
کردند« .کمپ دیوید» مثال روشنی از این حقیقت تلخ است.
گروههای مبارز نیز پس از برخی مجاهدتهای فداکارانه در
سالهای نخس��ت ،بتدریج به راه بیفرجام مذاکره با اشغالگر و
حامیانش کشانده شدند و خط سیری را که میتوانست به تحقق
آرمان فلسطین منتهی شود ،رها کردند .مذاکره با آمریکا و دیگر
دولتهای غربی و نیز با مجامع بیخاصیت بینالمللی ،تجربه تلخ و
ناموفق فلسطین است .نشان دادن شاخه زیتون در مجمع عمومی

سازمان ملل ،نتیجهای جز قرارداد خسارتبار «اسلو» نداشت و
سرانجام هم به سرنوشت عبرتانگیز یاسر عرفات منتهی شد.
طل��وع انقالب اس�لامی در ایران ،فصل جدی��دی در مبارزه
برای فلسطین گشود .از اولین قدمها یعنی بیرون راندن عناصر
صهیونیست که ایران دوران طاغوت را یکی از پایگاههای امن خود
میشمردند و سپردن محل سفارت غیر رسمی رژیم صهیونیست
به نمایندگی فلس��طین و قطع جریان نفت ،تا کارهای بزرگ و
فعالیتهای گسترده سیاسی ،همه موجب پدید آمدن «جبهه
مقاوم��ت» در کل منطقه ش��د و امید به حل مس��اله در دلها
شکفت .با ظهور جبهه مقاومت ،کار بر رژیم صهیونیستی سخت
و سختتر شد  -و البته در آینده بسی سختتر هم خواهد شد
انشاءاهلل  -ولی تالش حامیان آن رژیم و در رأس آنان آمریکا در
دفاع از آن هم بشدت افزایش یافت .پیدایش نیروی مؤمن و جوان
و فداکار حزباهلل در لبنان و تشکیل گروههای پرانگیزه حماس
و جهاد اس�لامی در درون مرزهای فلسطین نه تنها سردمداران
صهیونیست ،بلکه آمریکا و دیگر ستیزهگران غربی را هم مضطرب
و سراسیمه کرد و یارگیری از درون منطقه و از درون جامعه عربی
را در صدر برنامههای آنان پس از پشتیبانیهای سختافزاری و
نرمافزاری از رژیم غاصب قرار داد .نتیجه کار پرحجم آنان ،امروز
در رفتار و گفتار بعضی سردمداران دولتهای عربی و برخی فعاالن
خائن سیاسی و فرهنگی عرب ،آشکار و جلوی چشم همه است.
امروز از هر دو سو ،فعالیتهای متنوعی در صحنه مبارزه ظهور
میکند ،با این تفاوت که جبهه مقاومت رو به اقتدار و امید فزاینده و
جذب روزافزون عناصر قدرت پیش میرود و به عکس ،جبهه ظلم
و کفر و استکبار روز به روز تهیتر و مأیوستر و کمتوانتر میشود.
نشانه روشن این مدعا آن است که ارتش صهیونیست که یک روز
ارتشی شکستناپذیر و برقآسا شمرده میشد و ارتشهای بزرگ
 2کشور مهاجم را ظرف چند روز متوقف میکرد ،امروز در برابر
نیروهای مبارز مردمی در لبنان و غزه مجبور به عقبنش��ینی و
اعتراف به شکست میشود .با این حال عرصه مبارزه بشدت خطیر و
تغییرپذیر و نیازمند مراقبت دائمی است و موضوع این مبارزه ،بسی
مهم و سرنوشتساز و حیاتی است .هر گونه غفلت و سهلاندیشی
و خطا در محاسبات اساسی ،زیانهایی سنگین وارد خواهد کرد.
بر این اساس به همه کسانی که دل در گرو مساله فلسطین
دارند ،چند توصیه میکنم.
 -1مبارزه برای آزادی فلس��طین ،جهاد فیسبیلاهلل و فریضه
و مطلوب اس�لامی است .پیروزی در چنین مبارزهای تضمین
شده است ،زیرا فرد مبارز حتی در صورت کشته شدن هم به
«احدیالحسنیین» دست یافته است .جز این ،مساله فلسطین
یک مساله انسانی است ،بیرون کردن میلیونها انسان از خانه و
مزرعه و محل زندگی و کسب خود ،آن هم با قتل و جنایت ،هر
وجدان انسانی را آزرده و متأثر میکند و در صورت داشتن همت
و شجاعت به مقابله وادار میسازد .پس محدود کردن آن به یک
مساله صرفاً فلسطینی و حداکثر عربی ،خطایی فاحش است.
آنها که سازش چند عنصر فلسطینی یا حکام چند کشور عربی
را مجوز عبور از این مساله اسالمی و انسانی میشمرند ،بشدت
دچار خطا در فهم مساله و احیاناً دچار خیانت در تحریف آنند.
 -۲هدف این مبارزه ،آزادی همه س��رزمین فلسطین  -از بحر
تا نهر  -و بازگش��ت همه فلسطینیان به کشور خویش است.
فروکاستن آن به تشکیل دولتی در گوشهای از این سرزمین ،آن
هم به شیوه تحقیرآمیزی که در ادبیات صهیونیستهای بیادب

قدرت دریایی؛ برگ برنده جبهه مقاومت

دکتر منوچهر محمدی* :امروز در صحنه تحوالت بینالملل
شاهد ش��رایط جدیدی هستیم که ملت فلسطین و جبهه
مقاوم��ت را بیش از پیش برای تحقق آرم��ان آزادی قدس
شریف امیدوارتر کرده است؛ از یک طرف شیوع ویروس کرونا
متحدان رژیم صهیونیستی و در رأسشان آمریکا و انگلیس را
با بحرانهای عمیق سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده
است ،از طرف دیگر جمهوری اسالمی به عنوان هسته مرکزی
جبهه مقاومت شاهد موفقیتهای مقتدرانهای در صحنه روابط
بینالملل است ،از پرتاب ماهواره نور به فضا تا حرکت شجاعانه
کشتیهای نفتکش ایرانی به سمت ونزوئال .همه این مسائل در
کنار روند رو به افول قدرت رژیم صهیونیستی که در مسائل
اخیر تش��کیل یک دولت غیر منسجم در این رژیم مجعول
خود را بخوبی نش��ان داد ،امیدها به آزادی قدس را بهمراتب
بیشتر کرده است.
اگرچه بخش اعظم فلسطین همچنان در اشغال و سلطه
رژیم جعلی اسرائیل است و تنها مردم مظلوم غزه توانستهاند
با فداکاری بینظیر خود نیروهای این رژیم را از سرزمین خود
بیرون کنند و آنها نیز هم از نظر زمینی و هم از نظر دریایی
و برخالف حقوق و موازین بینالملل در محاصره ظالمانه قرار
دارن��د اما با تمام این اوصاف در چند مدت اخیر حوادثی رخ
داده ک��ه طلیعهای از پیروزی نهایی بهرغم همه س��ختیها
آشکار شده است.
مسألهای که در این بین حائز اهمیت است که به آن اشاره
شود ،افزایش قدرت نظامی جمهوری اسالمی مخصوصا در حوزه

دریا است .اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران میتواند برگ
برندهای برای جبهه مقاومت باشد ،چراکه اگر جبهه مقاومت
در حوزه دریایی مانند دیگر حوزهای نظامی و موشکی تقویت
ش��ود ،توان و قدرت این جبهه در شکستن محاصره دریایی
غزه به کار خواهد آمد؛ محاصرهای که اگر شکسته شود رابطه
مستقیم غزه با کشورهای آزاد و مستقل فراهم میشود که این
قابلیت سرنوشت فلسطین و قدس را دگرگون خواهد کرد.
ای��ن نکت��ه را هم بای��د در نظر بگیریم که ت��وان نظامی
ایاالتمتحده آمریکا به عنوان حامی اصلی صهیونیستها به
علت افزایش بحرانهای داخلی در این کش��ور ،رو به ضعف
و ناتوانی اس��ت که همین امر باعث میش��ود قدرت پوشالی
رژیم جعلی اسرائیل بیش از پیش برای ادامه حیات با مشکل
مواجه شود.
به هر ترتیب همانگونه که تاکنون جبهه مقاومت در حوزه
زمینی چندین بار رژیم صهیونیستی را شکست داده ،این امکان
نی��ز وجود دارد که با انتقال دانش فنی و تجربیات جمهوری
اسالمی در حوزه دریا ،جبهه مقاومت در این حوزه نیز به قدرت
نظامی تعیینکنندهای دست یابد.
بنابراین همانط��ور که امام فرمودن��د راه قدس از کربال
میگذرد ،ام��روز هم میتوان گفت راه آزادی قدس از مجهز
ش��دن جبهه مقاومت به یک نی��روی دریایی قوی ،مجهز و
کارآمد میگذرد که در نهایت با شکس��تن محاصره دریایی
غزه ،سرنوشت فلسطین را دگرگون کند.
*کارشناس سیاسی و استاد روابط بینالملل دانشگاه تهران

از آن یاد میشود ،نه نشانه حقجویی است و نه نشانه واقعبینی.
واقع آن است که امروز میلیونها فلسطینی به مرتبهای از اندیشه
و تجربه و اعتماد به نفس رسیدهاند که بتوانند این جهاد بزرگ
را وجهه همت س��ازند و البته به نصرت الهی و پیروزی نهایی
ن اهلل من ینصره ،ان اهلل لقوی
مطمئن باشند ،که فرمود :و لینصر 
عزیز؛ بیشک بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان آنها را یاری
و با آنان همدردی خواهند کرد؛ انشاءاهلل.
 -3هر چند بهره گرفتن از هر امکان حالل و مش��روع در این
مبارزه مجاز است و از جمله حمایتهای جهانی ولی مؤکدا ً باید
از اعتماد به دولتهای غربی و نیز مجامع جهانی ظاهرا ً یا باطناً
وابسته به آنها پرهیز کرد .آنها با هر موجودیت اثرگذار اسالمی
دشمنند؛ آنها به حقوق انسانها و ملتها بیاعتنایند؛ آنها خود
عامل بیش��ترین خس��ارتها و جنایتها به امت اسالمیاند؛
هماکنون کدام نهاد جهانی یا کدام قدرت جنایتکار پاسخگوی
ترورها ،قتلعامه��ا ،جنگافروزیها ،بمبارانها و قحطیهای
مصنوعی در چندین کشور اسالمی و عربی است؟
امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان
میشمارد اما هیچکس نپرسیده و نمیپرسد قاتل و مسؤول صدها
هزار ش��هید و اس��یر و مفقود در کشورهایی که آمریکا و اروپا در
آن آتش جنگ را روشن کردهاند ،کیست؟ مسؤول این همه خون
به ناحق ریخته در افغانس��تان ،یمن ،لیبی ،عراق ،سوریه و دیگر
کش��ورها کیست؟ مسؤول این همه جنایت و غصب و تخریب و
ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچکس این میلیونها کودک و زن
و مرد مظلوم در جهان اسالم را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتلعام
مسلمانان را تسلیت نمیگوید؟ چرا میلیونها فلسطینی باید 70
سال از خانه و کاشانه خود دور بوده و در تبعید به سر برند؟ و چرا
قدس ش��ریف -قبله اول مسلمانان -باید مورد اهانت قرار گیرد؟
سازمان به اصطالح ملل به وظیفه خود عمل نمیکند و نهادهای به
اصطالح حقوق بشری مردهاند .شعار «دفاع از حقوق کودک و زن»
شامل کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمیشود .اینچنین
است وضع قدرتهای ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی؛ وضع
برخی دولتهای دنبالهرو آنان در منطقه هم در بیآبرویی و رسوایی
بدتر از آن است که به بیان آید .پس جامعه مسلم غیور و دیندار
باید به خود و نیروی درونیاش تکیه کند؛ دست قدرتمند خود را از
آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند.
 -۴نکته مهمی که نباید از نظر نخبگان سیاسی و نظامی جهان
اس�لام دور بماند ،سیاست آمریکا و صهیونیستها در انتقال
درگیریها به پشت جبهه مقاومت است .راهاندازی جنگهای
داخلی در سوریه و محاصره نظامی و کشتار شبانهروزی در یمن
و ترور و تخریب و تولید داعش در عراق و قضایای مش��ابه در
برخی دیگر از کشورهای منطقه ،همگی ترفندهایی برای سرگرم
کردن جبهه مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیست است.
برخی سیاستمداران کشورهای مسلمان نادانسته و برخی دانسته
در خدمت این ترفندهای دشمن قرار گرفتهاند .راه جلوگیری
از اجرای این سیاس��ت خباثتآمیز ،عمدتاً خواست و مطالبه
جدی جوانان غیرتمند در سراس��ر جهان اسالم است .جوانان
در همه کشورهای اسالمی بویژه کشورهای عربی ،نباید توصیه
«امامخمینی عظیم» را از نظر دور بدارند که فرمود :هر چه فریاد
دارید بر سر آمریکا -و نیز البته دشمن صهیونیست -بکشید.
 -5سیاست عادیسازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه
یکی از عمدهترین سیاستهای ایاالت متحده آمریکاست .برخی

دولتهای عربی منطقه که نقش پادوی آمریکا را ایفا میکنند،
در اینباره به تهیه مقدمات الزم آن ،از قبیل ارتباطات اقتصادی
و امثال آن پرداختهاند؛ این تالشها یکسره عقیم و بینتیجه
است .رژیم صهیونیستی زائدهای مهلک و زیانبخش برای این
منطقه است و به یقین ریشهکن و ازاله خواهد شد و بیآبرویی و
سیهرویی برای کسانی خواهد ماند که امکانات خود را در خدمت
این سیاست استکباری نهادهاند .برخی برای توجیه این رفتار
زشت،استداللمیکنندکهرژیمصهیونیستیواقعیتیدرمنطقه
است ،بیآنکه به یاد آورند با واقعیتهای مهلک و زیانبخش باید
مبارزه کرد و آن را ازاله کرد .امروز کرونا یک واقعیت اس��ت و
همه انسانهای باشعور ،مبارزه با آن را واجب میدانند .ویروس
دیرپای صهیونیس��م ،بیگمان از این پس دیری نمیپاید و به
همت و ایمان و غیرت جوانان از این منطقه ریشهکن خواهد شد.
 -6اصلیترین توصیه اینجانب ،توصیه به تداوم مبارزه و سامان
بخشیدن به سازمانهای جهادی و همکاری آنان با یکدیگر و
گسترش عرصه جهاد در همه سرزمینهای فلسطینی است .همه
باید ملت فلسطین را در این جهاد مقدس یاری کنند .همه باید
دست مبارز فلسطینی را پر و پشت او را محکم کنند .ما با افتخار،
هر چه در توان داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد .یک روز
تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی ،دین و غیرت و شجاعت
دارد و تنها مشکل او دست تهی از سالح او است .به هدایت و مدد
الهی برنامهریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در
فلسطین دگرگون شد و امروز غزه میتواند در برابر تهاجم نظامی
دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود .این تغییر معادله
در بخش موسوم به سرزمینهای اشغالی خواهد توانست قضیه
فلسطین را به گامهای نهایی نزدیک کند .تشکیالت خودگردان
در این امر ،تکلیفی بزرگ بر عهده دارد .با دشمن وحشی جز با
اقتدار و از موضع قدرت نمیتوان سخن گفت و زمینه این اقتدار
بحمداهلل در ملت شجاع و مقاوم فلسطین آماده است .جوانان
فلسطینی امروز تشنه دفاع از کرامت خویشند .حماس و جهاد
اسالمی در فلسطین و حزباهلل در لبنان ،حجت را بر همه تمام
کردهاند .دنیا فراموش نکرده و نخواهد کرد آن روزی را که ارتش
صهیونیست ،مرزهای لبنان را شکست و تا بیروت پیش آمد و آن
روزی را که قاتل جنایتکاری به نام آریل شارون در صبرا و شتیال
حمام خون به راه انداخت و نیز فراموش نکرده و نخواهد کرد آن
روزی را که همین ارتش در زیر ضربات کوبنده حزباهلل چارهای
جز این نیافت که با دادن تلفات فراوان و با اعتراف به شکست،
از مرزهای لبنان عقبنشینی کند و برای آتشبس به التماس
بیفتد؛ دست پر و موضع قدرت یعنی این .حال بگذار فالن دولت
اروپایی که باید به خاطر فروش مواد شیمیایی به رژیم صدام تا
ابد شرمسار باشد ،حزباهلل مجاهد سرافراز را غیرقانونی بداند.
غیرقانونی ،رژیمی مثل آمریکاست که داعش را تولید میکند و
رژیمی مثل آن دولت اروپایی است که هزاران نفر در بانه ایران
و حلبچه عراق بر اثر مواد شیمیاییاش به کام مرگ میروند.
 -۷س��خن آخر آن است که فلسطین متعلق به فلسطینیان
اس��ت و باید با اراده آنان اداره ش��ود .طرح همهپرسی از همه
ادیان و اقوام فلس��طینی -که از نزدیک به  2دهه پیش از این
ارائه کردهایم -تنها نتیجهای است که باید بر چالشهای امروز
و فردای فلسطین مترتب شود .این طرح نشان میدهد ادعای
یهودیستیزی که غربیان با بوقهای خود آن را تکرار میکنند،
به کلی بیاس��اس اس��ت .در این طرح ،فلسطینیان یهودی و
مسیحی و مسلمان ،در کنار هم در یک همهپرسی شرکت و
نظام سیاسی کشور فلسطین را تعیین میکنند؛ آنچه قطعاً باید
برود نظام صهیونیستی است و صهیونیسم ،خود بدعتی در آیین
یهود و کام ً
ال بیگانه از آن است.
در پایان ،یاد ش��هیدان قدس ،از شیخ احمد یاسین و فتحی
ش��قاقی و سید عباس موسوی ،تا س��ردار بزرگ اسالم و چهره
فراموش نشدنی مقاومت ،شهید قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ
عراقی ،شهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدای قدس را گرامی
میدارم و به روح امام خمینی عظیمالشأن که راه عزت و جهاد را
به روی ما گشود ،درود میفرستم و نیز برای برادر مجاهد ،مرحوم
حسین شیخاالسالم که سالیانی در این راه تالش کرد ،رحمت الهی
را مسألت میکنم .در پایان به همه بینندگان عزیز و شنوندگان
عزیز عرض میکنم ،روز قدس امس��ال اولین [روز] قدسی است
که در آن قاسم سلیمانی عزیز ما حضور ندارد؛ برای شادی روح او،
ل هو اهلل بخوانید :بسماهلل الرحمن الرحیم
همه یک حمد و یک ق 
( )۱الحمدهلل ربالعالمین ( )۲الرحمن الرحیم ( )۳مالک یومالدین
( )۴إیاک نعبد و إیاک نستعین ( )۵اهدنا الصراط المستقیم ()۶
صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم وال الضالین ()۷
بس��م اهلل الرحمن الرحیم قل هو اهلل أحد ( )۱اهلل الصمد ( )۲لم
یلد و لم یولد ( )۳و لم یکن له کف ًوا أحد ()۴
والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته

مقاومت؛ باطلالسحر ایدئولوژی صهیونیستها

دکتر س�عداهلل زارعی* :حوادث یکی دو سال اخیر ،روند آزادی
فلسطین را سرعت بخشیده است .طرح ادعاهایی مثل معامله
قرن یا الحاق کرانه باختری و دره اردن ،نهتنها به ضرر فلسطین
نیست ،بلکه با ایجاد انگیزه و اتحاد ،بهعنوان یک عنصر پیشران
در امت اسالمی عمل خواهد کرد که در نهایت به تحقق آرمان
آزادی قدس ش��ریف خواهد انجامید .همین مساله الحاق کرانه
باختری و دره اردن به اراضی اشغالی ،باعث شده دولت اردن نیز
که پیشقراول سازش با اسرائیل بوده است لب به اعتراض بگشاید
و اسرائیل را تهدید کند که در روابطش با این رژیم تجدیدنظر
خواهد کرد .صهیونیس��تها ناخواسته به روند سقوط خودشان
کمک میکنند .رفتار آنها در منطقه باعث شده است همه ایدههای
سازشکارانه هم شکست بخورد و در نهایت همه امت اسالم به این
نتیجه برسند که در برابر رژیم جعلی اسرائیل راهی جز مقاومت
وجود ندارد .مقاومت ،باطلالسحر ایدئولوژی صهیونیستهاست
و پیشرفت چشمگیر این تفکر و گفتمان در منطقه ،این بشارت
را میدهد که فلسطین در طلیعه آزادی قرار دارد.
جمهوری اسالمی بارها اعالم کرده برای حل مسأله فلسطین
2راهحل وجود دارد؛ راهحلیهایی که امام خمینی و مقام معظم
رهبری ارائه کردهاند .راهحل اول ،همان مقاومت است که بر عنصر
جهاد استوار است .جهاد یک مسأله انسانی ،شرعی و عقالنی است
در دفاع از یک حق مشروع .راهحل دوم یک نظریه سیاسی است
مبنی بر اینکه هرکس فلسطینی محسوب میشود ،چه ساکنان
جدید و چه ساکنان قدیمی ،باید در یک روند همهپرسی برای
حاکمیت کشور خود تصمیم بگیرند .هر فلسطینی چه در داخل

این سرزمین و چه در خارج آن باید حق حضور در این همهپرسی
را داشته باشد .نکتهای که باید بر آن تاکید کرد اینکه رفتار رژیم
جعلی صهیونیست نشان داده است این رژیم به هیچ مسأله حقی
به صورت مسالمتآمیز تن نمیدهد .همین امر باعث میشود
ایده مقاومت مکمل ایده همهپرس��ی باش��د و این  2راهحل در
ارتباط با هم باشد.
 22بهمن  ،57نقطه آغاز جبهه مقاومت بوده و در طول این 42
سال ،این جبهه روزبهروز گسترش پیدا کرده است .در طول این
زمان سلیمانیها با جانفشانیها و خون دادنها درخت مقاومت
را آبیاری کردهاند .این روند رو به رشد ادامه پیدا خواهد کرد و
نباید فکر کرد با شهادت سردار سلیمانی جبهه مقاومت تضعیف
شده است .رحلت حضرت امام خمینی نهتنها به جبهه مقاومت
آسیب نزد ،بلکه رشد آن را سرعت داد ،شهادت سردار سلیمانی
که شاگرد امام راحل بود نیز همینطور است .اساسا در فلسفه
سیاسی اس�لام ،خون شهید موجب پیشبرد جبهه حق است.
شهید یک «ثار» است ،یعنی کسی که دوستداران و اطرافیانش
صاحب حق خونخواهی او میشوند و همین خونخواهی نیز جبهه
حق را به پیروزی نهایی نزدیک میکند .همین امر را در جریان
کربال میبینیم .حضرت اباعبداهلل الحس��ین یک «ثار» است و
نتیجه جوشش این «ثار» ،بساط باطل را در هم پیچید .همین
امر در مساله فلسطین نیز وجود دارد و خونهای پاک شهدای
راه آزادی قدس ،به ثمر خواهد نشست و به عمر رژیم مجعول
اسرائیل پایان خواهد داد.
*کارشناس مسائل خاورمیانه

