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این روزها ، برخی از خبرها حکایت  از حمالت رژیم صهیونیستی 
به سوریه و عراق با محوریت حمله به مواضع و اهداف ایران دارد 
. حمالتی که با ادعاهای غلوآمیز»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی مبنی بر اینکه این رژیم در هر کشوری، از 
جمل��ه عراق که ای��ران در آن علیه اس��رائیل پایگاه ایجاد کند 

عملیات انجام خواهد داد. 
وی همچنین مدعی ش��ده اس��ت  ک��ه ایران در ح��ال ایجاد 
پایگاه هایی در عراق، یمن، س��وریه و لبنان علیه اسرائیل است 
و حمالت این کش��ور پاسخ به اقدامات اس��ت که ایران در این 
کشورها انجام می دهد .از سوی دیگر سخنگوی ارتش اسرائیل 
نیز گفته اس��ت که  هواپیما های اسرائیلی نیرو های ایرانی را در 
نزدیکی دمشق که قصد داشتند پهپاد های قاتل را برای حمله به 
اهدافی در اس��رائیل اعزام کنند، آماج قرار داده اند.این اولین بار 
نیست که رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران ، محور مقاومت 

و حزب اهلل از "زبان جنگ" استفاده می کند. 
پیش از این نیز ش��اهد حمایت حمایت های مالی و تسلیحاتی 
این رژیم از تروریس��ت ها در جنوب سوریه با همین هدف نیز 
بوده ایم، چنانچه به گزارش  مجله فارن پالیس��ی، اس��راییل از 
12 گروه شورش��ی مسلح در جنوب سوریه حمایت تسلیحاتی 
و مالی کرده تا این گروه ها مانع تس��لط ایران در مناطق مرزی 
سوریه ش��وند . حتی بر این اساس رژیم صهیونیستی عالوه بر 
کمک مالی، حقوق ماهیانه به این گروه از تروریست ها می دهد. 
مقامات رژیم صهیونیستی مدعی هستند تا به این وسیله تالش 
می کنند نفوذ نیروهای مقاومت  در نزدیکی مرز اسرائیل و انجام 

عملیات علیه این رژیم شوند.

چرایی نگرانی اسرائیل  
در نگاهی اولیه مس��لم است که این اقدامات رژیم صهیونستی 
به دلیل نگرانی از  نیروهای محور مقاومت، ایران و حزب اهلل و 
قدرت گرفتن این محور است چرا که امنیت راهبردی و داخلی 
این رژیم را تهدید می کند ،  از این رو اسرائیل از هر وسیله ای 

استفاده می کند تا جلوی پیشرفت این محور را بگیرد. 
اما اگر به این  شوی تبلیغاتی صهیونیست ها تامل بیشتری شود 
، ای��ران و حزب اهلل در س��وریه در حال دفاع از دولت س��وریه 
هستند و در صورتیکه این جنگ خاتمه یابد، رژیم صهیونیستی  
با س��وریه ای مواجه می شود که  در جنگ داخلی پیروز شده 
و  از س��وی دیگر با حزب اهلل و ایرانی مواجه اس��ت که از این 
نبرد پیروز بر کار آمده اند و در آن صورت رژیم صهیونیس��تی  
با مقاومتی دوچندان روبرو خواهد ش��د  ک��ه روحیه ای باالتر 
داشته و از تجربیات بیشتری برخوردار است. از این رو اسرائیل 
در گذش��ته به شکل پنهانی و اکنون به شکل علنی تالش می 
کند تا با حمایت مالی و تسلیحاتی و حتی پزشکی  از نیروهای 
تروریس��ت در کشورهای مختلف منطقه خطر ایران و متحدان 
منطق��ه ای اش را به کاهش دهد.  عالوه ب��ر این اقدامات ، در 
این مسیر امریکا و عربستان نیز از این اقدامات اسرائیل حمایت 
کرده تا تمام حامیان ایران را در میانه تحت فش��ار قرار دهند . 
این کش��ورها بارها اعالم کرده اند که ممکن است ایران پایگاه 
های موش��کی خود به غرب عراق و نزدیکی مرز اردن در کنار 
سرزمین های اش��غالی منتقل کند که این موضوع موجب می 

شود تا اسرائیل بیش از پیش دچار خطر شود. 
نگاه ایران 

نگاه��ی به حضور ایران در عراق و س��وریه نش��ان می دهد که 
حضور ایران در این کش��ورها به درخواس��ت دولت و مردم این 

کشورها بوده و در زمره روابط ایران با این کشورها بوده  و هیچ 
ارتباطی با آمریکا یا اسرائیل ندارد. 

تجربه نش��ان م��ی دهد که اگر ای��ران از این کش��ورها  خارج 
شوند، آمریکا و رژیم صهیونیستی به حمایت خود از گروه های 
تروریستی در این کشورها  ادامه خواهند داد.در عین حال  ایران 
بارها اعالم کرده اس��ت که  سیاس��ت های استراتژیک خود در 
منطقه را تغییر نخواهد داد و نگاه سلطه جویانه و تجاوز کارانه 
امریکا و اس��رائیل را در منطقه مخل امنیت و آس��ایش آن می 
داند. از سوی دیگر  مردم کشورهای عراق، سوریه و لبنان بارها 
مخالف خود را با سیاس��ت ه��ای  آمریکا و رفتار خصمانه رژیم 
صهیونیس��تی اعالم کرده اند و ایران نیز از این از این خواس��ته 

قانونی حمایت می کند. 
در نهایت 

دست آورده های س��ازمان های اطالعاتی رژیم صهیونیستی تا 
حد بسیاری از توان تسلیحاتی ایران با خبر هستند و می دانند 
ک��ه این رژیم نمی تواند تهدیدهای تازه خود علیه ایران عملی 
کند، چرا که عمل به این تهدیدات بهای نگینی برای این رژیم 
به دنبال خواهد داش��ت که هم��ان  حذف موجودیت این رژیم 

در منطقه است.
ای��ران بارها اعالم کرده اس��ت که  نیازی ب��ه ایجاد پایگاه های 
نظامی برای خود کشورهای منطقه  ندارد و  همپیمانی موجود 
بین تهران و کشورهای یاد شده یک همپیمانی راهبردی است. 
اما نباید از نظر دور داش��ت که در کنار این حمالت اخیر رژیم 
صیهونیستی که به پشتیبانی امریکا صورت می گیرد، گروه های 
وابسته به آمریکا و این رژیم در کشور های منطقه با راه اندازی 
م��وج تبلیغاتی  همراهی با ایران را خطری می دانند که ممکن 
اس��ت حمله اسرائیل به این کش��ورها را به دنبال داشته باشد. 

از س��وی دیگر اسرائیل تالش می کند تا با این حمالت هزینه 
حضور ایران در این کشورها را باال ببرد .  ایران بارها پاسخ این 
حمالت را به شکل خویشتندارانه ای داده است اما ، این پاسخ 
ها با سکوت رسانه ای رسانه های همراه بوده و نشان می دهد 
که امریکا و اسرائیل سیاست های جنگ طلبانه و تفرقه افکنانه 
خود را چراغ خاموش دنبال کرده و در جستجوی خلق فرصتی 

جدید تجدید قوای تروریستهای منطقه ای هستند. 
این سکوت رس��انه ای همراه با چشم بر هم گذاشتن نهادهای 
بین المللی و حقوق بش��ری بر این رفتار بوده و تالش��ی برای 
متهم کردن کش��ورمان به اتهامات واهی  است .  از این رو باید 
در نظر داشت که هرگونه کوتاهی در مقابله با صهیونیستها در 
ه��ر مقطع زمان��ی، آثار زیانباری برای  منطقه و کش��ورمان به 
دنبال دارد. البته پاس��خ عملی و ف��وری ایران در این مقطع به 
رژیم صهیونیستی می تواند تنش به سود محور عبری-عربی به 
منظور تشدید فشارهای سیاسی و رسانه ای علیه برنامه موشکی 
و منطقه ای ایران به دنبال داش��ته باش��د و کارشناسان بر این 
باورند که بهترین واکنش ایران در کوتاه مدت، عدم پاسخ عملی 
و حفظ ثبات کنونی روند سوریه از یک سو و از سوی دیگر اتخاذ  
تدابیری برای مقابله با رویه ش��دن حمالت و فرصت هدف قرار 

گرفتن نیروهای ایران از سوی صهیونیست ها است . 
البت��ه نبای��د فراموش ک��رد نزدیک��ی انتخابات کنس��ت رژیم 
صهیونیس��تی هم در این ماجراجویی ه��ای نتانیاهو بی تاثیر 
نیست. نتانیاهو س��عی دارد با ماجراجویی کنترل شده نگاه ها 
و انتقادات مخالفانش از عدم کنترل امنیت در کرانه باختری و 
نوارغزه را به خارج از سرزمین های اشغالی منتقل کند. وی به 
این شکل به  به مخاطبین داخلی و خارجی  القا می کند که در 

مقابل جبهه مقاومت دست برتر را دارد. 

گزارش

تبعات سرنگونی پهپاد آمریکایی برای آمریکا سنگین بود
محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه ما نیازمند 
اقتصادی مردمی و اس��المی هستیم، تصریح کرد: امیدواریم در گام دوم انقالب 
این اتفاق رخ دهد و تفکر جهادی و مبارزه با توطئه های دش��من در عرصه های 
مختلف ازجمله اقتصاد ورود جدی پیدا کند که در این صورت ش��اهد پیشرفت 

کش��ورمان خواهیم بود. رضایی عنوان کرد: آن ها می خواس��تند با پهپادهای خود 
کشور ما را امتحان کنند و یک ماهی بود که رفت وآمد داشتند و در مقابل هشدارهای 

ایران مبنی بر تبعات حضور این هواپیماهای فوق پیشرفته در خاک ایران توجه نداشتند 
که درنهایت یکی از پهپادها توسط غیورمردان ایران نابود شد.

 این مسئول با اشاره به اینکه تبعات سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران برای آمریکا 
بس��یار س��نگین بود، گفت: آبروریزی و شکس��تن اقتدار آمریکایی ها در طول این مدت 

ناشی از قدرت کلمه طیبه انقالب اسالمی در جهان است. باشگاه خبرنگاران

نظر مردم درباره گرانی چیست؟
نماینده محالت در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور! ش��ما که از پش��ت شیشه 
ماش��ین نظرسنجی می کنید، نظر مردم درباره گرانی، تورم، تعطیلی کارخانه ها 
و اش��تغال چیست؟  حجت االسالم علیرضا س��لیمی نماینده مردم محالت در 
مجلس ش��ورای اسالمی در تذکر ش��فاهی اظهار داشت: در ش��هرداری نه تنها 

همسان س��ازی حقوق ها صورت نمی گیرد، بلکه برخی نیروهای قراردادی آن نیز 
اخراج می شوند. در شرایط تورمی که مواد خوراکی 63 درصد و میانگین تورم 42.5 

درصد اعالم می ش��ود، چنین اقدامی صحیح نیس��ت. وی ادامه داد: گوشت دوباره گران 
ش��د، چرا با اعصاب مردم بازی می کنید. آقای رئیس جمهور! ش��ما که از پشت شیشه 
ماشین نظرسنجی می کنید، نظر مردم درباره گرانی، تورم، تعطیلی کارخانه ها و اشتغال 
چیست؟ این نماینده مجلس عنوان کرد: باالخره انتصاب در سازمان بازنشستگی صحیح 

بود یا غلط؟ اگر غلط بود باید پاسخگوی خسارت بازنشستگان باشید.  فارس 

توانمندی الزم برای مهار اهداف دشمن را داریم
فرمانده نیروی دریایی س��پاه در مراسم قدردانی از رزمندگان عملیات توقیف نفتکش 
متخلف انگلیس��ی گفت: در دریا به مهارت و توانمندی الزم و کافی برای مهار اهداف 
دشمن دست پیدا کرده ایم. دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 
در مراسم قدردانی از فرماندهان و رزمندگان عملیات توقیف نفتکش متخلف انگلیسی در 

بندرعباس گفت: فرزندان دریادل ایران در نیروی دریایی ارتش و سپاه با انگیزه قوی و عزم 
راسخ و اهداف مشترک در دریا برای تحقق برنامه های رزمی و دفاعی آمادگی دارند. فرمانده 

نیروی دریایی سپاه با تأکید بر نقش ایمان و باورهای اعتقادی و انگیزه ی فرماندهان و رزمندگان 
نیروی دریایی سپاه بر محور والیت و رهبری، تأکید کرد: آمادگی و توانمندی نیروی دریایی بی 
تردید ثمره عینی خون شهدا، مجاهدت و تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی داخلی است.  وی افزود: 
همدلی، آمادگی و استطاعت کم نظیری در عرصه دفاع دریایی حاصل شده است و در دریا به 

مهارت و توانمندی الزم و کافی برای مهار اهداف دشمن دست پیدا کرده ایم.  مهر 

بازن�ده ی اصل�ی، جبه�ه زورگ�وی 
استکبار است

روابط 2۸ س��اله ی جمهوری اسالمی ایران و سوریه از 
دیرینه تری��ن و ممتازترین روابط کش��ورها در منطقه 
اس��ت و این ارتباط صمیمی باید بیش از پیش تقویت 
ش��ود. دیدارها و رایزنی های مقامات دو کشور موجب 
اس��تحکام بیش��تر پایه های قوی روابط ایران و سوریه 
خواهد شد. واقعیات منطقه نشان می دهد که بازنده ی 
اصلی در مس��ائل منطقه، جبهه ی زورگوی اس��تکبار 
به س��رکردگی امریکا و همراهانش خواهد بود.اهداف 
امریکا در عراق به هیچ وجه تحقق نیافته اس��ت و هیچ 
نش��انه ای هم برای تحقق آن ها وج��ود ندارد.عالوه بر 
مش��کالت جدی امری��کا در منطقه، جای��گاه کنونی 
رئیس جمهور این کشور در داخل امریکا نیز به قدری 
متزلزل ش��ده اس��ت که حتی هم حزبی ه��ای وی به 
مخالفت با سیاست های او برخاسته اند. ایران و سوریه 
باید ضمن حمایت از دول��ت آقای مالکی و همچنین 
خواست واقعی مردم لبنان، همه ی تالش خود را برای 
مقابل��ه با این توطئه ب��ه کار گیرند. همه ی جنجال ها 
علی��ه ایران جنگ روان��ی محض ب��ود و آن ها تالش 
کردند روحی��ه ی مردم ایران را تضعی��ف کنند، اما با 
وجود همه ی این جنجال ها، مردم با حضور گس��ترده، 
کم نظیر و پرنش��اط در راهپیمایی 22 بهمن امس��ال، 

روحیه ی خود را به جهانیان نشان دادند.

دیدار رئیس جمهور سوریه و 
هیأت همراه با رهبر انقالب
1385/11/29

مخاطب شمایید

آتش اقتدار منطقه ای ایران بر الف های پوشالی  اسرائیل 
نگاهی به حمله رژیم صهیونیستی  به اهدافی در سوریه و عراق با ادعای مقابله با منافع جمهوری اسالمی 

کتایون مافی


