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* شــهید بهشتی در مورد نیروهای سپاه پاسداران چه زیبا فرموده اند که: 
پاســداران آگاهانه انتخاب می کنند، غریبانــه زندگی می کنند، مظلومانه 
شهید می شوند و بی شــرمانه مورد توهین قرار می گیرند. شهادت پاسدار 
صیاد خدایی به دســت مزدوران رژیم صهیونیســتی را تبریک و تسلیت 

عرض می کنم.
صانعی
* شــهادت صیاد خدایی از مدافعین حرم در داخل ماشین پراید و بدون 
محافظ و راننده آن هم در یکی از محله های قدیمی تهران نشــان داد که 

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور پاک ترین فرزندان ایران زمین هستند.
رشوند
* بار دیگر دست صهیونیسم و آمریکای جنایتکار از آستین تروریست های 
مزدورشــان بیرون آمد و یکی از عناصر تاثیرگذار در عرصه دفاع از حرم و 
جبهه مقاومت را به شــهادت رساند. البته دشمنان به آخر خط رسیده اند 
و بــا این حرکت های کور راه به جایــی نخواهند برد. آمریکایی ها در حال 
ترک منطقه هستند و در آینده نزدیک هم اسرائیلی وجود نخواهد داشت.
0937---7800

* دولتمردان آمریکا در دشــمنی با مردم ایران بی شرفی را به نهایت خود 
رســانده اند. از یک طرف در ایام عید کنار سفره هفت سین نوروز ایرانیان 
عکس یادگاری می گیرند و در همان حال خباثت دیرینه شان را در تمدید 
تحریم ها علیه ملت ایران به نمایش می گذارند. این همان دستان چدنی با 
دستکش مخملی است که رهبرمعظم انقالب بارها در باره ویژگی آمریکایی ها 

تذکر داده و روشنگری کرده اند.
رستگار
* با وجود اذعان و نظر متقن اکثر کارشناسان اقتصادی بر ضرورت تحول 
اقتصادی و اصالح و مردمی  ســازی پرداخت یارانه ها، متاسفانه کسانی که 
پروایی از خداوند ندارند به جای کمک به دولت به سنگ اندازی روی آورده 
و آرزوی عــدم موفقیت برای دولت را در ســر می پرورانند. آنان به خوبی 
می دانند که وضعیت بد اقتصادی ،  حاصل 8 سال خرابکاری های خودشان 
اســت! امروز هم متاســفانه با فضای مجازی  رها به راحتی جای شهید و 
قاتل را تغییر می دهند. البته مردم بصیر ما گوش به فرمان رهبری هستند 
و می دانند که نقشــه راه حکیمانه او ما را بر تمام مشکالت فائق ساخته و 

نقشه  های بدخواهان و دشمنان ملت را نقش برآب خواهد ساخت.
شجاعی
* با روشــن شــدن نقش عوامل بیگانه در اعتراضــات صنفی به ویژه در 
بخــش فرهنگیان و تهیه خوراک برای دشــمنان نظام، نباید بیش از این 
با عناصر متصل به قدرت های غربی در این تحرکات با مماشــات برخورد 
کرد. بازی خوردگان در این ماجرا نیز بدانند با سوءاســتفاده از رأفت نظام 
و با هدایتگری بیگانگان ســبب سلب آرامش روانی جامعه و تهیه خوراک 

برای دشمنان نظام شده اند.
ابوالقاسمی- قم
* فراگیر شــدن سرود »سالم فرمانده« که از اقصی نقاط کشورمان فراتر 
رفته و در کشــورهای اســالمی نیز در حال گســترش است، شیاطین را 
نگران کرده اســت که چرا دهه نودی ها به امام زمان)ع( این قدر عشــق 
می ورزند! ولی به کوری چشم همه شیاطین باید در همه زمینه ها مهیای 

ظهور شویم. ان شاءاهلل.
مهاجرانی
* یکی از سلبریتی های بی سواد نوشته: اقتصاد یک علم است و متخصص 
می خواهد! جالب اینکه خود این قماش آدم های فاقد تخصص در تمام امور 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، پزشــکی، نظامی و... اظهار فضل می کنند و 

هیچ کس هم جلودارشان نیست!
0936---8530

* بــا وجــود ترازوهای دقیق دیجیتالی و کارتخوان هــا که تا ریال آخر را 
محاســبه و پرداخت می کند فروش نــان غیرکیلویی هیچ توجیهی ندارد. 

مسئولین هرچه زودتر اقدام کنند.
0905---2830

* اگر مســئوالن کمیته انضباطی فوتبال در گذشته در برخورد با معضل 
فحاشــی عده ای تماشاچی نما در ورزشگاه ها به وظیفه قانونی خود به تمام 
و کمال عمل می کردند امروز حادثه ناگوار و غیرقابل قبول ورزشگاه تبریز 

پیش نمی آمد و موجب اختالف و درگیری نمی شد.
0912---1771

* باید دستگاه های مسئول بررسی کنند که چه تعداد از کودکان زباله گرد 
توسط باندهای مختلف سازمان دهی و استثمار می شوند. به وضعیت فعلی 

که چهره نازیبایی به شهر داده باید خاتمه داده شود.
0939---5517

* تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغات به مسکونی در حومه شهرها 
به ویژه کالنشــهرهای آلوده، اقدامی است که آثار زیانباری در پی دارد که 
امید اســت مسئولین امر در حفظ و حراست زمین های کشاورزی و باغات 

و فضاهای سبز اهتمام ویژه ای نمایند.
علی عسکرآبادی
* با این آشــفته بازاری که اخبار راست و دروغ فضای مجازی در اقتصاد 
کشــور به وجود می آورند، مســئوالن کشــور باید برای مبارزه با گرانی و 
جلوگیری از سوءاســتفاده مفسدین اقتصادی تدابیر وسیعی بیندیشند تا 

وضعیت سامان پیداکند.
0917---1052

* چند روزی است که عده ای سودجو به دنبال افزایش قیمت برنج خارجی 
هســتند. متولیان امر با متخلفین برخورد کنند برنج هندی 25 تومانی به 
35 تومان و ایرانی 90 هزار تومانی به 120 هزارتومان افزایش یافته است.
بیگی
* اول ورودی شهرســتان سرعین به سمت روســتای »ورنیاب« جاده ای 
بلواری وجود دارد که حدود 2 ســال اســت آسفالت آن را کنده  و به حال 
خود رها کرده اند. از مســئولین امر درخواست می کنیم نسبت به مرمت و 

آسفالت آن اهتمام ورزند.
0935---6295
* نیروهای دهه اول انقالب نگران آینده بودند که آیا فرزندان ما و نســل 
جدیدی ها مثل ما پای انقالب می مانند و امروز نســل جدیدی ها نگرانند 
که ما قدیمی ها ریزش نکنیم و مثل ســردار دل ها حاج قاسم عزیز عاقبت 

بخیر شویم.
فردویی
* آیا نوشتن یک قولنامه برای فروش مسکن بیش از 70-60 میلیون اجرت 
و برای اجاره 6-5 میلیون شــرعی و قانونی است؟ اگر با نظارت مسئولین 
امر برای معامالت بنگاه ها حق و حقوق قانونی اعمال شود قطعا در کاهش 
قیمت مســکن نیز مؤثر اســت. کدام فرد متخصص در کشور ظرف چند 

دقیقه اینگونه درآمد بادآورده دارد؟!
کوکبی
* اگر فروش نان به صورت وزنی شــود روشــن می گردد که چقدر برخی 
نانوایی ها کم فروشی می کرده اند. امیدوارم این خواسته خریداران به زودی 
محقق شــود. اگر کارشناســان و... با فروش کیلویی مخالفند دلیل آن را 

برای همه تشریح کنند.
0902---9151

* با اینکه اجاره خانه ها در چند ســال گذشــته ده ها برابر شده مع الوصف 
باز اجازه افزایش 25 درصدی داده شــده است. اگر چنانچه با بیش از حد 
اجاره خانه مالیات زیادی از مالکین گرفته شــود مشکل کمتری به وجود 

خواهد آمد.
0937---1365

اویل پرایس: آمریکا با تحریم ایران
به هیچ هدفی دست نیافت

ایران توانسته زیستن با تحریم ها و دور زدن آنها را به کشورهای دیگر از 
جمله روسیه و ونزوئال بیاموزد.

نشریه تخصصی اویل پرایس در گزارشی با همین مضمون نوشت: ونزوئال 
و نیکالس مادورو بار دیگر در کانون توجه بین المللی قرار گرفته اند. تصمیم 
جو بایدن برای ممنوع ســاختن واردات انرژی روسیه در پی حمله مسکو به 
اوکراین باعث شد که کاخ سفید به دنبال منابع دیگری برای جایگزینی نفت 
خام روس ها باشــد تا بدین شکل جلو افزایش بیش از اندازه قیمت انرژی را 
بگیرد. این اتفاق باعث شد تا کاخ سفید یک کارگروه رسمی را با هدف آغاز 

گفت وگو با دولت نیکالس مادورو به کاراکاس بفرستد.
این یعنی آنکه ســال ها تحریم این کشــور عماًل بی فایده بوده اســت، 
تحریم هایی که برای تغییر رژیم اعمال شــد امــا بی نتیجه ماند. البته این 
نخستین بار نیست. ایران بیش از 40 سال است که تحت تحریم قرار دارد اما 
آمریکا با این تحریم ها به هیچ یک از اهداف خود دســت نیافته است. اتفاقا 
این ایران بود که به همه نشان داد می توان با وجود این تحریم ها به حرکت 
ادامه داد. در مورد ونزوئال همان طور که بارها نشــان داده شده، تحریم های 
آمریکا، به ویژه تحریم های اعمال شده توسط دولت  ترامپ، نتوانسته جرقه ای 
برای تغییر رژیم و سرنگونی مادورو ایجاد کند. این موضوع نشان می دهد که 
کاربرد این نوع تحریم ها کاهش یافته و آنها دیگر قادر به دستیابی به نتیجه 
سیاست مورد نظر واشنگتن در مورد ونزوئال نیستند. در واقع، آنها نه تنها با 
بزرگ نمایی بحران های بشردوستانه و زیست محیطی که ونزوئال را فراگرفته، 
بلکه با تقویت قدرت مادورو، بیشتر از آنکه سودی داشته باشند آزار می رسانند. 
اکنون نوبت روســیه است، کشور همپیمان ایران و ونزوئال که اتفاقا به دنبال 
بهره گیری از تجربیات ایران در زمینه دور زدن تحریم ها است؛ با این اوصاف 
این بار نیز بعید به نظر می رسد شاهد موفقیت چشمگیری در این عرصه برای 
آمریکا باشیم. در مجموع می توان گفت این ایران بود که چگونگی مهار تأثیر 

تحریم ها را به جهان نشان داد.
یاد آور می شود اخیرا روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هم در تحلیلی 
خاطرنشان کرد: »متخصص دور زدن تحریم های غرب است و می تواند این 
تجربه را به مسکو بیاموزد. مهم ترین تجربه ای که تهران می تواند با مسکو به 
 اشتراک بگذارد، تخصص در دور زدن تحریم های غرب است. طبق گزارش ها، 
ایران در حال گفت وگو با کرملین در مورد همکاری با یکدیگر برای دور زدن 
محدودیت هایی است که هر دو با آن رو به رو هستند. اگر آمریکا و متحدانش 
می خواهند این نوع همکاری ها را محدود کنند، باید از اشتباهاتی که هنگام 
اعمال تحریم ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای مرتکب 

شدند، درس بگیرند.
ایران به روســیه بــرای دور زدن تحریم های غــرب کمک خواهد کرد. 
تکنیک های ایران برای دور زدن تحریم ها بسیار پیچیده، حرفه ای و گسترده 
است. ماه گذشته فاش شد که تهران یک »سیستم بانکی و مالی مخفی برای 
مدیریت ده ها میلیارد دالر تجارت ساالنه که تحت تحریم های تحت رهبری 

ایاالت متحده ممنوع شده است« ایجاد کرده است.
تهران می تواند به مسکو هم بیاموزد که چگونه این معماری مالی را ایجاد 

کنــد یا می تواند به عنوان رابط کرملین عمل کرده و تجارت پنهانی از طرف 
روســیه را تسهیل کند.  ترکیب تخصص روسیه و ایران در فعالیت های مالی 
می تواند پیچیده ترین و گسترده ترین شبکه دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها 

را در جهان ایجاد کند.
پایان کاسبی

 با سوءاستفاده از مقدسات
سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از رأی بدوی دادگاه مبنی بر 
انحالل تشکیالت شارمین میمندی نژاد که تحت عنوان جمعیت امام علی)ع( 
فعالیت می کرد؛ در نهایت رأی قطعی انحالل این تشکیالت صادر شد و از این 
پس هرگونه فعالیت این عناصر تحت عنوان جمعیت موسوم به امام علی)ع( و 
همکاری افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر با آن غیرقانونی خواهد بود.
پس از افشای تخلفات گسترده جمعیت شارمین که منجر به دستگیری 
شــخص شــارمین میمندی نژاد و برخی دیگر از اعضــای هیئت مدیره این 
تشــکیالت شد، بنا به دادخواست وزارت کشــور دولت دوازدهم، دادگاه در 
اســفند 1399 رأی به انحالل جمعیت مذکور داد. پیش از صدور این رأی، 
مســئوالن وزارت کشور دولت تدبیر و امید در چند مورد تخلفات جمعیت 
شــارمین را به عناصر این تشکیالت تذکر داده و خواستار اصالح اساسنامه 
آنها به منظور مشارکت حداکثری مردم و خیرین در روند اجرایی فعالیت های 
آنها شده بود اما عناصر تشکیالت شارمین با بی توجهی به این تذکرات و عدم 
اصالح اساسنامه همچنان بر انحصار خود برای مدیریت این تشکیالت و عدم 
شــفافیت اقدامات شان اصرار ورزیده و در نهایت نیز به رأی دادگاه اعتراض 
کردند. پس از این اعتراض قاضی تصمیم بر ارجاع امر به هیئت کارشناسان 
گرفت و اکنون پس از گذشــت حدود 15 ماه از رأی بدوی، رأی قطعی به 
انحالل جمعیت شــارمین صادر شده است. تأخیری که با توجه به تخلفات 
آشکار و محرز این تشکیالت چندان قابل توجیه نیست. با توجه به این رأی 
از این پس هرگونه فعالیت جمعیت موسوم به امام علی)ع( و همکاری افراد 

و نهادهای دولتی و غیردولتی با آن غیرقانونی خواهد بود.
الزم به ذکر اســت روزنامه کیهان در سال های گذشته طی گزارش ها و 
مطالب متعددی به افشــای چهره این جمعیت و اقدامات غیرقانونی آنها  از 
ترویج خرافات و افکار ضاله گرفته تا سوءاستفاده های مالی پرداخته بود. تنها 
در یک مورد پس از زلزله کرمانشاه آنها اقدام به جمع آوری کمک های مردمی 
با هدف رسیدگی به زلزله زدگان کردند اما پس از گذشت 2 سال معلوم شد 
کمتر از 30 درصد )29/4 درصد( کمک های اهدایی به دســت زلزله زدگان 
رســیده و بیش از 70 درصــد آن )71/6 درصد( تبدیل به اموال غیرمنقول 

جمعیت شارمین شده است. 
با این حال علی رغم تخلفات مسلم جمعیت شارمین آنها پس از انتشار 
حکم قطعی دادگاه اقدام به فرار به جلو کرده و ضمن مظلوم نمایی با صدور 
بیانیه ای دستگاه قضا و جمهوری اسالمی را طبق روال گذشته شان آماج تهمت 
قرار دادند. آنها همچنین با عدم تمکین به رأی دادگاه وعده ادامه فعالیت های 

خود را در این بیانیه داده اند. بر این اساس الزم به نظر می رسد تا دستگاه های 
نظارتی با توجه به سوءسابقه گردانندگان این تشکیالت فعالیت آنها با اسامی 
دیگــر و یا در قالب گروه های دیگر را مورد نظارت و رصد دقیق قرار داده و 

از هرگونه سوءاستفاده و اقدام غیرقانونی دیگر توسط آنها پیشگیری شود.
جنگ اوکراین، نشانه درستی راهبرد ایران

در توسعه برنامه موشکی
»ایران واقعیت های جنگ اوکراین را می بیند و می آموزد«.

تارنمای نشــریه دفاعی منطقه ای موسوم به 1945 که در زمینه تحلیل 
مســائل سیاسی و نظامی فعالیت می کند، در گزارشی با عنوان »آنچه ایران 
از حمالت موشــکی روســیه به اوکراین می آموزد »نوشت: ایران از نزدیک 
رویدادهای اوکراین را با تمرکز بر فناوری موشکی و جنگ زیر نظر دارد. روسیه 
در جریان تهاجم مداوم خود به اوکراین، نزدیک به دو هزار موشک بالستیک 
و کروز پرتاب کرده اســت. گستره و مقیاس این حجم از حمله موشکی در 

تاریخچه جنگ های قرن بیست و یکم بی سابقه است. 
ایران شــاهد عدم تفوق کامل روســیه در ارائه برتری هوایی بر اوکراین 
بوده و اتکای متعاقب ارتش آن به زرادخانه موشکی خود را برای حفظ دست 
باالتر بر دشمن مشاهده کرده است. در سال های اخیر، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به توسعه قوای موشکی خود به عنوان ابزاری حیاتی برای بازدارندگی 
در مقابل دشمنان جمهوری اسالمی ایران توجه ویژه ای داشته است. جنگ 

اوکراین محاسن این استراتژی را اثبات کرده است.
در پنج سال گذشته، توان موشکی ایران به میزان قابل توجهی گسترش 
یافته و مشــتمل بر موشک های بالستیک بسیار دقیق، موشک های کروز و 
پهپادها شــده اســت. در حالی که برخی قدرت های غربی ایران را متهم به 
توسعه موشکی خود با هدف نهایی استفاده از آنها به عنوان سیستم های ارسال 
هسته ای می کردند، موفقیت این کشور در استفاده از این سالح ها در درگیری ها 
و مأموریت های اخیر خود، سودمندی باطنی خود را به اثبات رسانده است. 
سپاه پاسداران از قدرت موشکی پیشرفته خود برای در هم کوبیدن دشمنان 
خود حتی در آن سوی مرزها، در سوریه و در شمال عراق استفاده کرده است.

تأکید ایران بر توانمندی های موشکی خود از آن جهت است که موشک ها 
با ایجاد توازنی احترام برانگیز، می توانند از جنگ جلوگیری کنند و دشمنان را 
به سوی دیپلماسی سوق دهند. در حالی که این اهتمام برای پیشبرد توان 
موشکی سال ها قبل از حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، درگیری های جاری، 

ادعای ایران را تقویت کرده است. 
عالوه بر این، بمباران مداوم اوکراین از ســوی روســیه، نمایش ضعیف 
نیروی هوایی این کشور را به حاشیه برده است. بنابراین اگر روسیه می تواند 
عملکــرد ولو ضعیف هوایی خود را با زرادخانه موشــکی بزرگ خود جبران 

کند، چرا ایران نتواند؟
از سوی دیگر، از دیرباز این منطق که یک کشور نمی تواند برای تضمین 
امنیت خود به تضمین های قدرت های خارجی وابســته باشــد، اولویت های 
تاکتیکی ایران را شکل داده است. مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا در وین 
در بهترین حالت بی نتیجه بوده اســت و ایــران به هر حال این مذاکرات را 
مخاطره آمیز و غیرقابل اعتماد می داند. از نظر رهبری ایران، قدرت موشکی 

رو به رشد و پیشبرد آن تنها راه دستیابی به بازدارندگی مؤثر است.

 29 اســفند 1341 وقتی آقا ســید روح اهلل خمینی باالی منبر 
 مســجد اعظم قم عید نــوروز 1342 را عزا اعالم کــرد و گفت:
»اگر مسلمین بدانند که چه توطئه ها و نقشه هایی علیه عزت اسالم، 
سعادت ملت های مسلمان و استقالل ممالك اسالمی در دست اقدام 
است، دیگر هیچ وقت عید نمی گیرند بلکه قیام می کنند به وظایف 
دینی که بر عهده دارند. وظیفه علمای دین، وظیفه ملت های مسلمان 
سنگین اســت. همه وظیفه دارند که از اسالم دفاع کنند. در برابر 
توطئه ها بایستند و با آن مقابله کنند. آنها که در برابر خطرهایی که 
متوجه اسالم شده است قیام نکنند، مقابله نکنند و به دفاع برنخیزند، 
آنها در عداد مردگانند.« اخبار و اتفاقات ناامیدکننده آنقدر بود که 
مردم کامال سرخورده و مأیوس از فضای سیاسی باشند و دعوت به قیام 
آقا سید روح اهلل برایشان در فضای اختناق آن روز، اگر نه غیرقابل باور 
اما دست کم عجیب به نظر برسد. حدود 9 سال و نیم از شکست نهضت 
ملی شدن صنعت نفت با کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 می گذشت 
و مردم با مشاهده بازگشت مقامات انگلیسی به تهران و استقبال رژیم 
پهلوی از مقامات آمریکایی در کشور خود تحقیر شدند. آبان 1332 
ته مانده فعالیت های جبهه ملی نیز سرکوب شد و 16 آذر 1332 اعتراض 
دانشجویان به کودتاچیان و اربابانشان پاسخی جز گلوله نداشت. دو 
سال بعد در آذر 1334 با دستگیری و اعدام اعضای فدائیان اسالم، 
جریان های مبارز بار دیگر در بهت فرو رفتند. در این اوضاع شکل گیری 
سازمان جهنمی اطالعات و امنیت کشور)ساواک( در اسفند 1335 و 
آغاز فعالیت هایش از 1336 گرد مرگ را در فضای سیاسی و اجتماعی 
ایران پاشید. فروردین 1340 فوت آیت اهلل بروجردی به عنوان مرجعیت 
عام شیعیان خبر شوکه کننده دیگری بود که می توانست جریان های 
مذهبی را به سرگردانی و تفرقه بکشاند. این حجم از اخبار ناگوار در آن 
روزگار کافی بود تا اندک امیدی به تغییر اوضاع، صرفا یك دل خوشی 
خام به نظر برسد؛ اما آقا سید روح اهلل اگرچه 60 سال سن داشت ولی 
از امید و نشاط جوانانه چیزی کم نداشت؛ 7 خرداد 1342برای همراه 
کــردن علما با خود به منظور صدور اعالمیه ای علیه رژیم پهلوی به 
آیت اهلل سید احمد خوانساری نوشت: »باید مردم را به اتحاد دعوت 
کنید تا موقعی که می خواهیم دستور قیام بدهیم آنها آماده باشند 
تا ریشه شاه و دولت را از میان برداریم .« او با قاطعیت از قیام سخن 
می گفت و خودش جلوتر از همه به راه افتاد، نشــان به آن نشان که 
دو روز بعد در جمع بازاریان تهران گفت: »یکی از کسانی که بایستی 
در راه حضرت سیدالشهداء آغشته به خون خود شود، خمینی است. 
حال که چنین اســت، باید ما روز عاشورا را در قم، کربالی حسین 
قرار بدهیم، تا یك کربالی ثانی درست کنیم؛ و مردم برای زیارت به 
قم بیایند. چه افتخاری باالتر از این که در راه دین، در راه حســین، 
 در راه استقالل مملکت کشته شویم.« عاشورای سال 1342 شمسی
)13 خرداد 1342(  با سخنان تکان دهنده آقا سید روح اهلل در مدرسه 
 فیضیه قم و پس از آن قیام مردم در 15 خرداد، یادآور کربال شد. 15 سال بعد 
در 22 بهمن 1357 همه به چشم دیدند آقا سید روح اهلل که حاال دیگر 
امام و رهبر ملت ایران شده بود چگونه در سال های یأس و اختناق، 
 پنجره ای از امید در دلشان باز کرده بود و آنها را به صبح پیروزي رساند.
او پیش از اینکه استقالل و آزادي و جمهوري اسالمي را در بهمن 57 

به مردم دهد، عزت و خودباوري را به تك تك آنها داده بود. 
14 آبان 1359 بار دیگر وقتی امام)ره( گفت: »من منتظرم که این 
حصر آبادان از بین برود. و ]هشدار[ می دهم به پاسداران، قوای انتظامی 
و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشود... نگذارند 
اینها بیایند در آبادان وارد بشوند. از خرمشهر اینها را بیرون بکنند. 
حالت تهاجمی بگیرند.« باز هم اخبار و اتفاقات ناامیدکننده فراوان بود. 
چیزی از پیروزی انقالب نگذشته بود که آیت اهلل مطهری، رئیس شورای 
انقالب در 11 اردیبهشت 1358 ترور شد. نظام جمهوری اسالمی تازه با 
رأی مردم مستقر شده بود که دولت موقت در 13 آبان 1358 استعفا 
داد. تــرور و ناامنی در مرکز و تحرکات عناصر تجزیه طلب در مرزها 
اوج می گرفت. فقط در نیمه اول سال 1359 دو عملیات نظامی با هدف 
سرنگونی نظام نوپای انقالبی ایران یکی در طبس)اردیبهشت 1359( و 
دیگری در پایگاه شهید نوژه)تیر 1359( انجام شده بود؛ قوای نظامی 
ایران از انســجام کافی برخوردار نبود که خبر تجاوز صدام به خاک 
ایران در شهریور 1359 رسید. تنها یك هفته قبل از سخنان امام)ره( 
نیروهای نظامی ایران متوجه محاصره آبادان توسط ارتش بعث عراق 
شده بودند و از خبر تلخ سقوط خرمشهر کمتر از 10 روز می گذشت. 
در ظاهــر همه چیز برای ناامیدی از آینده انقالب مهیا بود اما باز هم 
امام)ره( بود که توکل به خدا و خودباوری را در کالبد مردم دمید و با 
اعتماد به نفس از نیروهای نظامی ایران خواست حالت تهاجمی بگیرند، 
حصر آبادان را بشکنند و ارتش بعث را از خرمشهر بیرون کنند. غروب 
سوم خرداد 1361 شاید اگر رزمندگان فاتح ایران در خرمشهر اتفاقات 
سال های گذشته از خیانت یك رئیس جمهور گرفته تا جنگ داخلی با 
منافقان و ترور عالی ترین مقامات کشور را مرور می کردند، یك بار دیگر 
می دیدند پیر و مرادشان چطور در اوج ناامیدی، امیدبخش روزهای 
پیروزی بود و چطور از قوایی شکست خورده، لشگری فاتح ساخت. 
ســختی سال های مبارزه و سال های پیروزی آنقدر بود که هر روز را 
به اندازه یك ماه کش  دهد و خســته کننده باشد اما در نظر امام)ره( 
همه این سال ها و سختی ها چند روزی بیش نبود: »از پانزدهم خرداد 
42 که حکومت مستکبران جبار در این سرزمین به اوج خود رسیده 
بود، و می رفت تا عربده شوم  أَنَاَربُُّکُم اْلَْعلی  از حلقوم فرعون زمان  
طنین افکند، تا 22 بهمن 57 که پایه حکمرانی جباران عصر در این 
مرز و بوم فرو ریخت و تخت و تاج 2500 ساله فرعون گونه ستمشاهی 
به دســت توانای زاغه نشینان و ســتمدیدگان تاریخ بر باد رفت و 
طومار تاراجگري ها و حکمفرمایي های شیطان بزرگ و شیطانك های 
 وابسته و پیوسته به آن درهم پیچیده شد، ایامی معدود بیش نبود. 
و از 22 بهمن 57 تــا امروز که 15 خرداد 62 را در آغوش می گیریم 
ساعاتی  محدود بیش نیست، ولی تحولی که کمتر از صدها سال بعید 
به نظر می رسید با تقدیر خدای بزرگ در این ایام معدوده و ساعات 
محدوده  تحقق یافت و جلوه ای از وعده قرآن کریم نورافشانی کرد.«

18 اردیبهشت 1401 وقتی بشــار اسد، رئیس جمهور سوریه به 
دیدار رهبر انقالب آمد از همین ویژگــی که امام)ره( در جمهوری 
اســالمی ایران پایه گذاری کرد، سخن گفت: »برخی تصور می کنند 
حمایت ایران از جبهه مقاومت، حمایت تسلیحاتی است در حالی که 
مهمترین حمایت و کمك جمهوری اسالمی، دمیدن روحیه مقاومت 
و استمرار آن است.« پیش از او محمد عبدالسالم، سخنگوی جنبش 
 انصاراهلل یمن نیز از روحیه بخشی خط امام)ره( به رهبر انقالب گفته بود: 
»مواضع حیدری و علوی شما در حمایت از مردم مظلوم یمن را ادامه 
خط امام خمینی)ره( و مایه  برکت و بســیار روحیه بخش می دانیم.« 
روحیه مقاومت و خودباوری این روزها در فلسطین هم بیش از گذشته 
ملموس است. روزی که »اور هلر« خبرنگار شبکه ده رژیم صهیونیستی 
ســوار بر زره پوش های ارتش اشغالگر به شهر جنین حمله کردند با 
صحنه ای عجیب مواجه شــد که در آن جوانان فلسطینی بی هیچ 
واهمه ای و با دست خالی به سمت آنها هجوم می آوردند: »باورم نمی شد 
بیش از 1000 جوان با پرتاب سنگ و بطری های مواد آتش زا علیه ما 
شعار می دادند. یك پسر جوان فلسطینی درحالی که سنگ های بزرگی 
در دســت داشت با مشت به در جیپ نظامی ما کوبید و خشمگینانه 
به افسر ما گفت: »لعنتی درو باز کن«! خیلی عجیب است. این نسل 

اصال از ارتش و اسلحه ما نمی ترسند.«
شعاع کوچك سخنرانی آقا سید روح اهلل که 29 اسفند 1341 شاید 
به سختی به بیرون از دیوارهای مسجد اعظم قم می رسید حاال دامنه ای 
وسیع از یمن تا شام پیدا کرده اســت. انقالب الهی ای که امام)ره( 
دیروز از ایران آغاز کرد، امروز در سراسر جهان اسالم با تحول قلوب 
ملت های مسلمان دیده می شود و انگار او همچنان در روزهای سخت، 
امیدبخش فردایی روشن برای جهان است: »چه بسا که این تحول و 
دگرگونی، در مشرق زمین و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یابد. 
»َو لَْیَس ِمَن اهلَلّ بُِمْستنکٍر« که دهر را در ساعتی بگنجاند و جهان را 
به مستضعفان، این وارثان ارض بسپارد، و آفاق را به جلوه الهی ولی 
اهلَل االعظم صاحب العصر- اْرواُحنا لَُه الِْفداء- روشن فرماید و پرچم 
توحید و عدالت الهی را در عالم بر فراز کاخ های سپید و سرخ مراکز 
ِ بَِعِزیٍز.«   ظلم و الحاد و شــرک به اهتزاز درآورد. َو ما ذلَِك َعَلی اهلَلّ
ایام معدود و ساعات محدود دیگری خواهد گذشت و وعده امام)ره( 

مثل همیشه باورپذیر و پذیرفتنی است.

دیروز، امروز و فردا

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی
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خطیب زاده: حمایت های آمریکا از اسرائیل 
نقش مهمی در افزایش وقاحت این رژیم اشغالگر دارد

عصبانیت مدعیان اصالحات  از توصیف »اسالم آمریکایی« 

وقتی كفگیر سایت حق العمل كار
به ته دیگ می خورد

ســخنگوی وزارت امــور 
که  نیست  شکی  گفت:  خارجه 
حمایت های آشــکار و پنهانی 
رژیم حاکم بــر ایاالت متحده 
افزایش  نقش مهمی در  آمریکا 
رژیم  و وقاحت های  جســارت 

اشغالگر دارد.
ســعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه روز گذشــته در 
خصوص موضوعات سیاست خارجی 
به پرسش های خبرنگاران، پاسخ داد.

ســعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه با بزرگداشــت 
سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر 
و تبریک و تسلیت شهادت پاسدار 
ســرافراز شــهید صیاد خدایی به 
همرزمان شــهید، ســپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی و آحــاد مردم 
دشمن ستیز ایران و تأکید بر پیگیری 
مجازات آمران و عامالن این جنایت 
تروریستی، به تعدادی از پرسش های 
مطرح شــده از سوی رســانه ها در 
خصوص موضوعات سیاست خارجی، 

به شرح زیر پاسخ داد؛
اقدامات وزارت خارجه 

برای حل بحران ریزگردها 
از طریق دیپلماسی

ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سؤالی پیرامون اقدامات 
این وزارت خانه درخصوص دســتور 
رئیس جمهوری مبنی بر حل بحران 
ریزگردهــا از طریق دیپلماســی و 
مجامع بین المللــی و نیز تعامل با 
کشورهای همســایه، اظهار داشت: 
در کمتر از دو ماه گذشــته با وقوع 
و تشدید بحران ریزگردها در کشور، 
وزارت امــور خارجه همــکاری با 
کشورهای همسایه را به منظور بسط 
مشــارکت منطقه ای و نهایتاً پیاده 
کردن ترتیبات منطقه ای برای مقابله 
با گردوغبار در دستورکار خود قرار 

داده است.
وی افــزود: ما این مســیر را با 
عراق شروع کرده ایم و در نظر داریم 
در گام بعدی سوریه و تدریجاً سایر 
کشــورهای منطقه را به تشــریک 
مســاعی در این ترتیبات منطقه ای 
ترغیب کنیــم، در این چارچوب به 
طرف عراقی پیشــنهاد شده است 
در قالب همکاری های دوجانبه برای 
کنترل کانون های غبارخیز، میزبان 
هیئت ایران باشــد و یا اعزام هیئت 
عراقی به کشورمان را داشته باشیم 
تا نقشه راه همکاری های دو کشور در 
زمینه موضوعات زیست محیطی، از 
جمله مقابله با گردوغبار مورد بحث 

دو کشور قرار گیرد.
تصریح  ادامه  در  خطیــب زاده 
کرد: در صحنــه بین المللی، وزارت 
امور خارجه از ســال های گذشته، 
در مجمــع عمومی ســازمان ملل، 
برنامــه محیط زیســت ملل متحد 
همکاری های  سازمان   ،)UNEP(
اسالمی و سایر نهادهای بین المللی 
اقــدام به طرح، تدویــن و تصویب 
قطعنامه  هایی کرده است که مشخصاً 
بــر مقابله با ریزگردهــا و ضرورت 
به منظور  منطقــه ای  همکاری های 
مقابله با معضالت زیســت محیطی، 

از جمله گردوغبار، متمرکز هستند، 
لذا ادبیــات بین المللی این موضوع 
با تالش چندین ســاله وزارت امور 
خارجه در سازمان های بین المللی با 

اجماع شکل گرفته است.
وی تأکید کرد: با ایجاد همگرایی 
بین کشورهای منطقه، این امیدواری 
وجود دارد که در میان  مدت بتوان به 
یک سری از ترتیبات منطقه ای دست 
یافت تا مقابله با معضالت گردوغبار 
در چارچوب همکاری و مشــارکت 

کشورهای منطقه پیش برده شود.
خطیب زاده خاطرنشان کرد: در 
صحنه داخلی نیز، وزارت امور خارجه 
در جلسات ستاد مقابله با گردوغبار 
)به ریاست سازمان حفاظت محیط 
زیســت( و ســایر نهادهایی که در 
ارتباط با موضوع گردوغبار هستند، 

به صورت فعال مشارکت می کند.
حمایت های آشکار و پنهان آمریکا 

نقش مهمی در افزایش وقاحت 
رژیم اشغالگر دارد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
پاسخ به سؤالی پیرامون حمله هوایی 
اخیر رژیم صهیونیستی به مواضعی 
در ســوریه اظهار داشت: متأسفانه 
بی تفاوتی جامعــه جهانی در قبال 
تجاوزات مکرر رژیم اشغالگر قدس 
به جمهوری عربی ســوریه و نقض 
آشــکار تمامی قوانیــن و مقررات 
بین المللی باعث جری تر شــدن و 
افسارگسیختگی سران این رژیم شده 
است. شکی نیست که حمایت های 
آشــکار و پنهانــی رژیــم حاکم بر 
ایاالت متحده آمریکا، نقش مهمی 
در افزایش جســارت و وقاحت های 
این رژیم اشــغالگر دارد، به طوری 
کــه نه تنها به اشــغال بلندی های 
جوالن ســوریه ادامه داده اســت، 
به طور مکرر زیرســاخت های  بلکه 
دولــت و ملــت ســوریه را مــورد 
 حمــالت هوایی و موشــکی خود 

قرار می دهد.
خطیب زاده ادامه داد: بر اساس 
اخبار واصلــه، در حمله اخیر رژیم 

صهیونیستی، پارکینگ وسایل نقلیه 
عمومی در شهرک زینبیه و نزدیکی 
حــرم مطهر حضــرت زینب علیها 
الســالم هدف حمله موشکی قرار 
گرفت که به موجــب آن به جان و 

مال مردم خساراتی وارد شد.
وی افزود: نیــروی هوایی رژیم 
صهیونیستی در سال های اخیر و در 
طول بحران ســوریه، معموالً نقش 
تروریستی  گروه های  هوایی  نیروی 
در ســوریه را ایفا کرده است و هر 
زمانی که ارتش ســوریه و نیروهای 
متحد، شکستی بر این گروه ها وارد 
می کنند، بالفاصله هواپیماهای رژیم 
صهیونیســتی وارد عمل می شوند 
و حمالتــی تجاوزکارانه را به عمل 

می آورند.
وی تأکیــد کــرد: جمهــوری 
اسالمی ایران ضمن محکوم کردن 
ایــن اقدامــات تجاوزکارانــه رژیم 
صهیونیستی، بر لزوم پاسخ مناسب 
و قاطــع به این تجــاوزات، چه در 
میــدان و چه در مجامع بین المللی 

تأکید دارد.
واکنش به اظهارات سیاسی 

دولتمردان کانادایی 
درخصوص دیدار تدارکاتی 
تیم های ملی ایران و کانادا

سخنگوی وزارت امور خارجه در 
ادامه به پرسشی پیرامون اظهارات 
سیاسی برخی از دولتمردان کانادایی 
درخصوص دیدار تدارکاتی تیم های 
ملی ایران و کانادا پاسخ داد و گفت: 
هماهنگی این دیدار مستقاًل از سوی 
فدراســیون های فوتبال دو کشور، 
در چارچــوب دیدارهــای معمول 
تدارکاتی فوتبال صورت گرفته است 
و فدراســیون فوتبال کانادا در این 
خصوص اعالم کرده که مصمم است 
با جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده 
سیاسی گروه های شناخته شده ضد 
ایران، این رویداد صرفاً ورزشــی را 

میزبانی کند.
خطیب زاده اضافه کرد: متأسفانه 
ادعاهای  به خالف  به نظر می رســد 

امور هم  نمایشــی، ورزشــی ترین 
و  حزبی  جهت گیری هــای  بازیچه 
جبهه بندی های سیاســی در داخل 
موضع گیری ها  اســت.  شده  کانادا 
و اظهــار نظرهای منفی نخســت 
وزیر کانــادا و برخی افــراد دیگر، 
حاکی از تفوق نگاه صرف سیاســی 
و حزبی بر همه وجوه حکمرانی در 
کانادا اســت و به همین دلیل رفتار 
مقامات این کشور در علن به راحتی 
بازیچه گروه های مخالف و ایران ستیز 

می شود.
وی تصریــح کــرد: از دولت و 
فدراســیون کانادا انتظــار می رود 
فــارغ از جوســازی ها، بر اســاس 
منشــور حرفــه ای ورزش و اصول 
شناخته شــده فیفا، برگــزاری این 
دیدار تدارکاتی و دوستانه را به دور 
از شــائبه  ها و انگیزه های سیاسی و 
نیز شــانتاژهای تبلیغاتی مخالفین 
مردم  میان  غیرسیاســی  تعامالت 

کشورها، تسهیل کند. 
جمهوری  فوتبال  فدراســیون 
اســالمی ایران به ما اطمینان داده 
اســت کلیــه توافقــات الزم را با 
فدراســیون فوتبال کانادا در همین 
چارچــوب انجام داده اســت و در 
توافقات، مســئولیت  صورت نقض 
تمامی عواقب آن بــر دوش طرف 

کانادایی خواهد بود.
حمایت ایران از حل وفصل مناقشه 

میان جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
پایان به پرسشی پیرامون برخی اخبار 
منتشرشده در رسانه  ها درخصوص 
مفاد توافقنامه صلح میان جمهوری 
ارمنســتان  آذربایجان و جمهوری 
پاسخ داد و اظهار داشت: جمهوری 
اســالمی ایــران از حل وفصل این 
مناقشه براساس اصول شناخته شده 
حقوق بین الملــل از جمله احترام 
به تمامیت ارضی، حق حاکمیت و 
تأمین حقوق همه ساکنان منطقه 

حمایت می کند.

ســایت های  از  یکــی 
خبری حق العمــل کار جریان 
هیچ گونه  که  مدعی اصالحات 
پایبندی به اخالق رســانه ای 
نــدارد و اتفاقا بــه  تقطیع و 
تحریف سخنان مسئوالن بویژه 
ائمه جمعه معروف است، ظاهرا 
از توصیف اســالم آمریکایی 
توسط مدیر مسئول کیهان به 
خشم آمده و به شیوه همیشگی 
خود عقده گشایی کرده است. 

این ســایت حق العمل کار روز 
گذشته با توسل به شگرد همیشگی 
خود به تحریف و تقطیع ســخنان 
حسین شریعتمداری مدیر مسئول 

روزنامه کیهان در برنامه بدون توقف 
دربــاره توصیف اســالم آمریکایی 
پرداختــه تا بلکه به این روش اصل 
ســخن و  روشــنگری های مدیــر 
مســئول کیهان را به زعم خود به 

حاشیه ببرد. 
برنامــه  در  شــریعتمداری 
بدون توقــف شــبکه 3 ســیما در 
 وصف اســالم آمریکایــی گفته بود
اسالم آمریکایی یک جریان موازی 
برای مقابله با اســالم ناب اســت و 
توضیــح داده بود کــه این جریان 
موازی که با ظلم ستیزی اسالم ناب 
مقابله می کند در صدر اســالم هم 
بوده است ولی نام های دیگری داشته 

 مثاًل اســالم بنی امیه و بنی عباس
همان اسالم جعلی است که امروزه  

آمریکا پرچمدار آن است.
اما این ســایت درجــه چندم 
حق العمل کار از این توصیف دقیق 
تنهــا عبارت »اســالم آمریکایی از 
صدر اســالم بــوده« را بــه نقل از 
حسین شریعتمداری در تیتر آورده 
و مابقــی را حذف کرده اســت، در 
واقع با تقطیع و تحریف ســخنان 
وی ســعی داشته علیه این سخنان 
روشنگرانه که اتفاقا امروزه مصادیق 
آن در کنشــگری جریــان مدعی 
اصالحات به وفور مشاهده می شود 

عقده گشایی کند. 

گفت و شنود

شما بگو !
 گفت: روزنامه اعتماد نوشــته اســت؛ هدف اســرائیل از ترور 

شهید خدایی، جلوگیری از احیای برجام بوده است!
گفتم: یعنی اســرائیل از احیای برجام که نتیجه ای غیر 
از افزایش تحریم ها، برباد رفتن ظرفیت ها و امکانات ایران، 
آسیب دیدن جدی تاسیسات هسته ای کشورمان و ... نداشته 
است نگران شده و تالش می کند از احیای برجام جلوگیری 

کند تا این خسارت های کالن به ایران وارد نشود؟!
گفت: کاش توضیح می داد، از کی تا به حال اســرائیل دوست 
ایران و دشــمن آمریکا شده؟! و حاضر نیست ایران گرفتار خسارت 

محض و فاجعه بار برجام بشود؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! صهیونیست های خبیث یکی از 
نیروهای فداکار کشورمان را شهید کرده اند و این روزنامه 
زنجیره ای با زبان بی زبانی، هدف اســرائیل از این جنایت را 
خدمــت به ایران قلمداد می کند! بیخود نبود که نتانیاهو از 
مدعیان اصالحات با عنوان » بزرگ ترین سرمایه اسرائیل در 

ایران یاد می کرد!«
گفت: یعنی از خودشون اختیاری ندارند؟!

گفتــم: یکــی از خان هــا دید مســتخدمش خیلی 
 غمگینه. پرسید؛ چی شــده؟ گفت؛ قربان عاشق شده ام! 

خان پرسید؛ عاشق کی؟ گفت؛ هرکی شما بگید!

درگذشت همکار قدیمی
با نهایت تأســف و تألم مطلع شدیم 
 همــکار قدیمیان آقــای میرکاظم فتیق
دار فانی را وداع گفته است. ضمن تسلیت 
به خانواده محترم ایشان برای آن مرحوم 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر 

و شکیبایی آرزو داریم.

الجزیره  تلویزیونی  شبکه 
فاش  و  متعدد  عملیات های  از 
نشده ایران علیه صهیونیست ها 
در گذشــته خبر داد و نوشت 
در ایــن عملیات ها بیش از 20 
فرمانده صهیونیســت کشته 

شده اند.
شبکه الجزیره قطر، گزارشی با 
عنوان »عملیات هایی که طی آنها 
ایران اسرائیلی ها را هدف قرار داده 

است« پخش کرد.
در ایــن گزارش آمده اســت: 
»یک منبع غیررسمی و نزدیک به 
ســپاه قدس در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی الجزیــره فاش کرد که 
نیروهای ســپاه پاسداران انقالب و 
نهادهای امنیتی ایران بارها شماری 
از فرماندهان اســرائیلی در داخل 
مناطق فلسطین اشغالی و خارج از 

آن را هدف قرار داده اند.«
الجزیره مدعی شــد: »تهران، 
تاکنــون بارها منافع اســرائیل در 
داخل فلسطین اشــغالی را هدف 

قرار داده است. 
باند جاسوسی  انهدام  عملیات 
و خرابکاری در ایران که یکشــنبه 
روی داد، درواقــع به عنــوان یک 
تحول کیفی به کشمکش موجود 
شکل علنی بخشید. این امر باعث 
می شود تا واکنش ایران از این  پس 

شکل علنی به خود بگیرد.«
نام و عنوان برخی فرماندهان 
اسرائیلی که توسط نیروهای ایران 

کشته شده اند، به این شرح است:
افسر موساد، »فهیم هیناوی« 
45 ســاله در 4 دســامبر 2020 
در   )1399 آذر   14 )جمعــه 
چهارراهی در منطقه جیناتون در 

جنوب شرقی تل آویو ترور شد. 
این عملیــات تنها 7 روز پس 

از ترور دانشــمند ایرانی محســن 
فخری زاده با شــلیک بیش از 15 

گلوله به خودرو وی انجام شد.
ایران در ســال گذشــته غیر 
از هینــاوی دو افســر دیگر را در 
داخل تل آویــو در واکنش به ترور 

فخری زاده از پا درآورد.
»ژنرال شارون أسمان« فرمانده 
لشــکر ناحال در ارتش اســراییل 
42 ســاله در اول ژانویــه 2021 
)جمعــه 12 دی 1399( در یکی 
از پایگاه هــای نظامــی در شــهر 
 نتانیا در مرکز فلســطین اشغالی 

کشته شد.
»گابریل تالکر« افسر بلندپایه 
موساد اسراییل در سطح معاون وزیر 
به همراه 12 تن دیگر در 13 مارس 
گذشته )یکشنبه 22 اسفند 1400( 
در اثر موشک باران مقر موساد در 
اربیل عراق توسط ایران کشته شد.«

الجزیــره همچنین گفت: »ما 
درخصوص  مستندی  گزارش های 
کشــته و زخمی شــدن شماری 
از عناصر اســرائیلی در این حمله 
مانند ماتیس داتریس، اســمیت، 
آدام باتلر، شــاوول، ملیس رابرت 
با نــام مســتعار آفینــز، جونی، 
 جونــز، گابریل تالکــرو مارک زال 

در اختیار داریم.
ایران از اعالم اینکه در بسیاری 
از عملیات هــا علیه اوضاع امنیتی 
دست  رژیم صهیونیســتی  داخل 

دارد، هراسی ندارد.
علیه  نیز  دیگری  عملیات های 
عناصر اســرائیلی در کشــورهای 
مســتقل انجام گرفتــه، اما ایران 
مســئولیت آنها را برعهده نگرفت 
هر چند رهبران اسرائیل به خوبی 
می دانند که ایران در آنها دســت 

داشته است«.

الجزیره: 20 فرمانده صهیونیست
توسط نیروهای ایران به هالكت رسیده اند


