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رهبر معظم انقالب در مراسم سالگرد عروج ملكوتي امام خميني (ره) :

دشمن اگر يكي بزند  10تا ميخورد
اين خواب كه ايران هم تحريم را بپذيرد و هم از فعاليت هستهاي دست بكشد تعبير نم يشود
سازمان انرژي اتمي مقدمات رسيدن به  190هزار سو را فراهم كند
م يخواهند كشور را به آشوب بكشند سر دشمن به سنگ مي خورد
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خسارات ايران جبران نشود
اقدام مناسب ميکنيم

اتحاديه اروپا  :گامهاي جديد
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مواجهه اقتصادي پکن و واشنگتن ادامه دارد

خشم اژدهاي سرخ
از ترامپ
عبور جمهوريخواهان از ترامپ
چرايي سفر عمار حکيم به کويت

اوضاع تئاتر شهر ،تراژيک است!

صدا و سيما کا ِر خودش را مي کند به کسي هم پاسخ نمي دهد
قانون پايستگي بازيگران در سريالهاي ماه رمضان!
» سرمقاله

اسرائيل چگونه فرو خواهد پاشيد؟!

» محمد عبدالهي
بنيانهاي رژيم صهيونيستي بر چند ستون متزلزل
و دروغ بنا شده است؛
 .1اسرائيل ،موجوديت خود را بر «زمين» ملت ديگري
ساخته است .شرط اول تشکيل يک جامعه و حکومت،
زمين است .جامعه و حکومتي که حتي زمين آن اشغالي
و از آن مردم ديگري است ،چگونه ميتواند به بقاي
خود اميدوار باشد .وجود فلسطينيان چه  5ميليون
فلسطيني آواره در ديگر کشورها ،چه اعراب اسرائيلي (ساکن سرزمينهاي
اشغالي) چه فلسطينيان محصور در غزه و کرانه باختري ،چالش دائمي و مستمر
اسرائيل است که به هيچ وجه قابل چشم پوشي نيست .نه آنگونه که گلداماير
متوهمانه ادعا يا القا ميکرد« :فلسطين سرزمين خالي و بدون مردم بود»
و «فلسطيني اي وجود ندارد» نه آنگونه که شارون و ساير سرکردگان
اين رژيم ميپنداشتند و ميپندارند ميتوانند با خون و خونريزي ،نسل
فلسطيني را از روي زمين بردارند! هيچ راه حلي جز پذيرش فلسطيني ها در
خانه هاي خود ،خانه هايي که کليد آنها هنوز در دستشان است ،وجود ندارد.
و هيچ صلحي بدون پذيرش اين حق محقق نخواهد شد.
 .2وجه دوم موجوديت اسرائيل ،يعني شهروندان و مردم آن ،دومين چالش
بزرگ اين رژيم است .اسرائيل ،نه تنها حکومتي بدون زمين است ،که حتي
ملت واحدي هم ندارد .ساکنان اين رژيم ،مهاجراني از بيش از  100کشور
و مليت مختلف ،با رنگ و نژاد و زبان و فرهنگهاي متفاوت هستند که به
صرف «يهودي» بودن ،به فلسطين آمده يا آورده شده اند .آنها هويتي يکسان
و واقعي ندارند و گسل هاي فعال و شديدي بين آنها وجود دارد که مهمترين
آن سياست آپارتايد و برتري نژادي است! برتري اشکنازي ها بر سفاردي ها!
برتري سفيدها بر سياهها! برتري يهودي ها بر عربها و مسيحي ها
و ...اخراج اجباري  40هزار پناهجوي سياهپوست سوداني و حتي جدايي
کودکان آفريقايي تبار از سفيدپوست در مدارس تالويو از مصاديق برجسته
اين گسل هويتي و تبعيض نژادي و قومي در اسرائيل است.
 .3وجه سوم موجوديت اسرائيل ،ايدئولوژي آن است :يهوديت و صهيونيزم.
اما همين ايدئولوژي از ديگر پاشنه هاي آشيل رژيم صهيونيستي است.
اکثريت ساکنان اين رژيم ،سکوالر و الئيک هستند .به تعبير «ايالن پاپه»،
اسرائيلي ها ميگويند فلسطين را خدا به آنها بخشيده ،ولي خدايي که
آنها به وجودش باور ندارند! با افزايش زاد و ولد حريدي ها و رسيدن
آنها به  %25جمعيت اسرائيل ،دعواي هميشگي سکوالرها با يهوديان
ارتدوکس و حريدي ها در سالهاي اخير شدت گرفته است .بحران سياسي
«قداست شنبه يهودي» ،بحران خدمت اجباري سربازي ،بحران بر سر آزادي
همجنس بازان و اختالطهاي زن و مرد و ..در سالهاي اخير کشمکش هاي
متعددي را در سرزمين هاي اشغالي برانگيخته است .حريدي ها معتقدند
دولت اسرائيل يک دولت سکوالر است و نه يهودي و بر مبناي تورات!
آنها حاضر به خدمت در ارتش نيستند ،نظام آموزشي دولتي و جامعه
کاري اسرائيل و حتي ازدواج و آداب و رسوم سکوالرها را قبول ندارند و
از اول تا آخر عمر در مدارس ديني يهودي (يشيوا) به سر ميبرند! از آن
سو ،سکوالرها حريدي ها را مشکل اصلي رژيم صهيونيستي ميدانند که
آموزش ديني را بهانه اي براي فرار از خدمت ميکنند و مفت ميخورند و
مي آشامند .طيف ديگري از يهوديان ارتدوکس (مثل ناتوري کارتا) حتي
موجوديت اسرائيل بهعنوان يک دولت يا حکومت را قبول ندارند و معتقدند
طبق تورات و تلمود ،براي بازگشت به سرزمين موعود بايد منتظر فرمان
الهي و ظهور ماشيح و بهصورت آرام و صلح آميز بود .اينها بزرگترين
مخالفان يهودي اسرائيل محسوب ميشوند.
بهدليل همين چندپارگي اعتقادي و گسستگي ايدئولوژيک است که تامير
پاردو ،رئيس سابق موساد گفته است« :جنگ داخلي بزرگترين تهديد
براي موجوديت اين رژيم به شمار ميرود .بروز اختالفات داخلي ،آشوب و
جنگ داخلي و خطراتي به مراتب بزرگتر از تهديد ايران و حزباهلل و يا
گروههاي فلسطيني براي اسرائيل به همراه دارد».
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آي تاهلل سيد احمد خاتمي:

واليت فقيه ،نفرت از اسرائيل و اقتدار موشکي عناصر وحدت ملت ماست

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران گفت :واليت فقيه ،نفرت
از اسرائيل و اقتدار موشکي عناصر وحدت ملت ماست.به
گزارش ايسنا ،آيتاهلل سيد احمد خاتمي در خطب ه دوم
نماز جمعه اين هفته تهران توضيح داد :خوشبختانه مردم
ما با هر سليقه فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري
را فصلالخطاب ميدانند و حتي يک نفر در کشور نيست
که رژيم صهيونيستي را تجليل کند و همه مردم ما با افتخار
شعار مرگ بر اسرائيل سر ميدهند.وي با اشاره به اينکه مقام
معظم رهبري و همه مسئوالن و همه مردم يک صدا پاي
اقتدار موشکيمان ايستادهايم ،اظهار کرد :هرچه بخواهيم
موشک توليد ميکنيم و هرچه بخواهيم بر برد موشکيمان
ميافزاييم که برگ برندهمان اين است.امام جمعه موقت
تهران با بيان اينکه راهپيمايي روز قدس نه تنها عليه
رژيم صهيونيستي است ،بلکه در مقابله با آمريکا به عنوان
حامي بيچون و چراي اين رژيم غاصب و جالد است ،گفت:
اخيرا خيز ديگري براي تکميل اشغالگريشان برداشتهاند و
آن انتقال سفارتشان به بيتالمقدس و قدس شريف است.
وي افزود :راهپيمايي روز قدس همچنين عليه سازشکاران
مرتجع منطقه است که مثلث شومي را عليه مسلمانان

بن بست شکني است.خطيب نماز جمعه اين هفته تهران
با بيان اينکه در قضاياي اخير آمريکا و اروپا تقسيم نقش
کردهاند ،گفت :دشمنان ميخواستند برجام معيوب را بر
ما تحميل کنند ،يعني هم تحريمها را تحمل کنيم و هم
از فعاليت هستهاي دست برداريم که خواب آشفتهاي بود،
چون سه عنصر اقتدار ما ،اقتدار موشکي ،نفوذ منطقهاي و
فعاليت هستهاي ماست که تنها کاربرد نظامي ندارد و ما با
کاربرد نظامي آن مخالفيم.
وي با بيان اينکه فقه ما با کاربرد نظامي انرژي هستهاي
مخالف است و ترسي نداريم ،ادامه داد :کاربرد فعاليتهاي
هستهاي در انرژي غوغاست ،چرا که در حال حاضر انرژي
فسيلي رو به اتمام است و انرژي آينده ،انرژي هستهاي
است.خطيب نماز جمعه اين هفته تهران تصريح کرد :مقام
معظم رهبري فرمودند که اين خوابي آشفته است و ملت
ايران هرگز چنين اجازهاي نخواهد داد و مسئولين هستهاي
به سرعت آمادگي خود را براي رسيدن به  190هزار سو
فعال در چارچوب برجام فراهم آورند و مقدمات اجراي آنچه
رئيس جمهور دستور دادند را نيز اجابت کنند و جاي تشکر
است که مسئولين اين امر را اجابت کردند.

ترتيب دادهاند ،يعني آمريکا ،رژيم صهيونيستي و عربستان
سعودي و اين سازشکاران مرتجع براي به رسميت شناختن
رژيم فاسد صهيونيستي مسابقه گذاشتند ولي بايد بدانند
که اين مسابقه ،مسابقه سقوطشان خواهد شد و به ياري
خداوند ملتهاي خودشان آنها را به روز ذلت خواهند نشاند.
خاتمي با بيان اينکه شکستن بن بستها از خصوصيت رهبر
معظم انقالب است ،تصريح کرد :واليت فقيهي که مردم ما
پذيرفتهاند در طول  40سال بن بست شکنيها کردهاند.وي
ادامه داد :جنگ در همه کشورها بحرانساز است اما هشت
سال در اين کشور جنگ بود و ملت ايران به برکت امام
عظي م الشانمان يک روز بحران بن بست نديد.خاتمي با تاکيد
بر اينکه واليت فقيه ،نفرت از اسرائيل و اقتدار موشکي عناصر
وحدت ملت ماست اظهار کرد :در عصر ما روزگاري بر اين
ملت گذشته است که دشمنان اجازه نميدادند سانتريفيوژ
داشته باشند و در برخي جلسات تصميمگيري ميگفتند
که ميترسيم جنگ شود اما رهبري زيرک و دورانديش ما
گفت که توليد کنيد و به  19هزار سانتريفيوژ برسانيم تا
جايي که دشمنان خودشان پذيرفتند  6000سانتريفيوژ و
 16هزار اورانيوم غني شده داشته باشيم و اين به معناي

از طرف خانواده اسالميان و كليه وابستگان،دوستان و آشنايان آن مرحوم

برادر گرامي جناب آقاي علوي

مصيبت وارده درگذشت همشيره گراميتان را تسليت گفته ،بقاء عمر بازماندگان را از درگاه ايزد
منان مسئلت مينماييم.
روزنامه رسالت

يادداشت »

قواعد موازنه امپراطوري

» دکتر حامد حاجيحيدري
قضيه:
صرفنظر از صحت و سقم ادعاي رژيم صهيونيستي که ايران
در آستانه چهلمين روز جهاني قدس و در مرز سوريه ،با شليک
متجاوز از شصت موشک درگير شده است يا خير؛ صرفنظر
از اين مناقشه که نه ايران ،بلکه «کليت جبهه مقاومت» است
که با رژيم کودککش ،به طور مستقيم و مؤثر درگير شده
است؛ بله؛ صرفنظر از ورود به اين مناقشههاي تعيين کننده
و مفصل ،يک چيز مسلم است :اينکه موازنهها در قلمرو پديده نوظهور «امپراطوري
مقاومت اسالمي» ،به سرعت در حال دگرگون شدن است ،طوري که هر ضربه از
جانب خصم ،به سرعت و با شدت چندين برابر مجازات ميشود ،و حاال واقعاً دوران
بزن و دررو سپري شده است .اين ،بلوغ خط «برخورد شجاعانه و فعال با دشمنان»
در مسير استقالل ملتهاي منطقه است.
در اين ارتباط ،رهبر عالي جمهوري اسالمي در سخنان مراسم سالگرد رحلت مسيحاي
انقالب ،همان روح دنياي بيروح ،از «برخورد شجاعانه و فعال با دشمنان» به عنوان
نخستين شاخص الگوي رفتاري امام (ره) ياد کردند و فرمودند« :امام راحل در مواجهه
با دشمنان ،هرگز منفعل نشد ،و همواره فعال و قدرتمند در مقابل آنها ايستاد» .در
عين حال« ،پرهيز از هيجانزدگي ناشي از احساسات خالي از عقالنيت» را دومين
شاخص منش سياسي ابرسياستمدار سده بيستم برشمردند؛ «تصميمهاي امام،
شجاعانه و در عين حال مبتني بر محاسبات عقالني بود» .رهبر عالي جمهوري اسالمي
به سومين شاخص الگوي رفتاري امام اشاره کردند و فرمودند« :امام خميني (ره)
چه در دوران مبارزات و چه بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،همواره اولويتها را
رعايت ميکرد و بر موضوعات اصلي متمرکز ميشد و هيچگاه حواشي را وارد ميدان
کار خود نميکرد» .اين تلفيق خالقانه خردمندي و دليري و جهاد ،مسيري است
که پس از امام «مو به مو» استمرار يافته است ،و خود را در سر و شکل «موازنه
امپراطوري» نشان ميدهد.
حرکات حساب شده و شطرنجي و ميليمتري ايران در مرکز «امپراطوري مقاومت
اسالمي» ،که بويژه از مقطع زماني تهاجم عراق به کويت آغاز شد ،صحنهاي را
خلق کرده است که خصلت اصلي آن اين است :اين که در آتشافروزي سهمگين
منطقه که قرار بود خاورميانه جديد را براي آمريكا به بار بياورد ،ايران ،با تردستي
از اغلب حرکات رقيب فرصتي براي خود ساخت ،و امروز ،تقريباً تمام ويژگيهاي
يک امپراطوري کامل را از سواحل درياي مديترانه تا ديوار چين رقم زده است.
اين عرض و طول آن چنان مقتدرانه حول تدابير عالي امپراطوري تمشيت
ميشود ،که «خالد بن محمد العطيه» وزير دفاع و معاون رئيس شوراي وزيران
قطر ،روز سهشنبه اخير در اجالس بينالمللي سنگاپور ،بر آن شد که عربستان
و متحد آمريكايياش و البته ساير متحدان ،حتي «توان تأثيرگذاري بر ايران» را
ندارند! او که فارغ التحصيل دانشگاه قاهره ،دانشگاه عربي بيروت و آکادمي ملک
فيصل است ،ابرام ورزيد که «آمريكا عاقلتر از آن است که با ايران بجنگد» ،چه
در سوريه ،چه در عراق ،و چه در هر جاي ديگر .اين را ميشود از سابقه منازعات
نظامي آمريكا درک کرد که آمريكا هيچ گاه در تاريخ خود با يک نظام سياسي
مسلح درگير نشده است ،و حتي ،در مورد ويتنام که پنجه در پنجه يک ملت
مسلح (نه يک نظام سياسي مسلح) انداخت ،به سختي شکست را پذيرفت و
عقبنشيني کرد .در نتيجه ،همان طور که رهبر عالي فرمودند« :برخي در کشور،
در صدد اين هستند که يک شکل معيوب از برجام را به کشور تحميل کنند،
يک عدهاي در داخل ميگويند اين نشود ،جنگ ميشود؛ نه آقا؛ اين دروغ است؛
اين ،تبليغ به نفع دشمن است».
درسهاي مسير طي شده:
بيگمان نميتوان مختصات «موازنه امپراطوري» را فارغ از مالحظات ديني و معنوي
فهم کرد؛ «اين ،يک راه سوم است» .در عين حال ،به لحاظ فني نيز ،مسير طي
شده امپراطوري در طول سالهاي پس از مناقشه عراق-کويت ،به ما درسهايي
ميآموزد که مرور آن براي فعاالن سياسي مفيد است:
نکته اول اين است که حفظ آرامش و طمأنينه ،و غلبه فرهنگي و معنوي بر بحرانهايي
که بر پرتنشترين جغرافياي سياسي دنيا تحميل ميشود ،از مهمترين استلزامات
افزايش تسلط انقالبيون مقاومت بر اوضاع بوده است.
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