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در حمله جوان مسلحی به یک مدرسه ابتدایی  19کودک امریکایی
و دو معلم آنها کشته شدند

«ایران» از زمینهها و پیامدهای پیوستن دو کشور اروپایی به ناتو
و مخالفت ترکیه گزارش میدهد

به نوشته «رویترز» ،کشتار در مدرسه ابتدایی راب در تگزاس سیامین
تیرانــدازی در مدارس ،کالجها و دانشــگاههای امریکا در ســال 2022
اســت .در  29تیرانــدازی نخســت در مجمــوع  10نفــر کشــته و  51نفر
زخمــی شــده بودنــد .این در حالی اســت کــه آمارها نشــان میدهد،
روزانه  12کودک امریکایی در خشونتها با سالح کشته و  32نفر آنها
زخمی میشوند.

چهارشــنبه گذشــته ،ســوئد و فنالند بهطور رسمی درخواســت عضویت در
ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی (ناتــو) را در مقر این ســازمان نظامی در
بروکسل بلژیک ارائه دادند .تقاضایی که مورد استقبال شدید امریکا و دیگر
اعضای ناتو به استثنای ترکیه قرار گرفته است .آنها ضمن حمایت کامل و
همه جانبه از این اقدام ،آن را «گام مهمی برای قدرتمند شــدن بزرگترین
اتحاد دفاعی تاریخ جهان» برشمردند.

قتل عام کودکان
در تگزاس امریکا

امریکا از عضویت سوئد و فنالند در ناتو
به دنبال چیست؟
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«ایران» از کشف آزمایشگاههای نظامی -بیولوژیکی امریکا
در مناطق مختلف جهان از جمله اطراف ایران گزارش میدهد

تکثیــرمـرگ
رســانههای روســی اخیراً در گزارشــی مفصل اعالم کردند نشــانههایی در نقاط مختلف اوکراین یافتهاند که نشان میدهد
پنتاگــون حداقل  30آزمایشــگاه مخفی بیولوژیکــی در خاک اوکرایــن دارد که در آن مقادیر بســیار زیــادی از ویروسهای
خطرناک ذخیره شــده اســت .گفته میشــود امریکا برای اجرای تحقیقات جنگ بیولوژیکی خود در آینــده به وجود این
آزمایشــگاهها وابسته اســت .البته باید گفت این تعداد از آزمایشــگاههای مخوف امریکا در اوکراین تنها  10درصد از 336
آزمایشگاه بیولوژیکی است که طبق گزارشهای رسمی امریکا در  30کشور جهان مستقر است .البته امریکا مدعی است
از این آزمایشگاهها تنها برای اهداف پزشکی و علمی صرف استفاده میکند در حالی که برخی شواهد و مدارک ،خالف این
ادعا را ثابت کرده است.
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سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

امروز رژیم صهیونیستی جرأت شلیک حتی یک تیر را به حزباهلل لبنان ندارد

ëëجوانان تربیت شده مکتب امام(ره)
ســردار قاآنــی بــا اشــاره بــه ایــن جملــه
امــام(ره) کــه فرمودند خرمشــهر را خدا آزاد
کــرد ،بیــان داشــت :عظمــت ایــن آزادی بــه
این اســت کــه فرمانده ایــن میــدان میگوید
خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد .اوج ارزش فتــح
خرمشــهر بــه اینکه خــدا آزاد کرد بــه مراتب
باالتــر از وصفــی اســت کــه همــه دنیــا بــرای
آزادی خرمشــهر بــه کار میبرنــد .وی ادامــه
داد :خرمشــهر وقتــی توســط ایــن جوانــان
تربیت شــده مکتب امام آزاد میشود و امام
میفرماید که خرمشــهر را خدا آزاد کرد ،این
کالم و روش میشــود حقیقــت آنچــه کــه در
طــول جنگ همه ملتهــای آزاده دنیا درک
کردنــد کــه اینجــا میــدان جنگ نیســت بلکه
اینجا دانشگاه انسانسازی است.
فرمانــده نیروی قدس ســپاه با بیان اینکه
امــام(ره) و مقــام معظــم رهبــری کــه امروز
دقیقــاً همان مســیر را طــی میکننــد ،به این

فارس

سردار ســرتیپ پاســدار اســماعیل قاآنی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اســامی روز گذشــته در مراســم یــادواره
شهدای دانشــگاه افســری و تربیت پاسداری
امــام حســین(ع) بــا اشــاره به ســوم خــرداد
مــاه روز آزادســازی خرمشــهر اظهار داشــت:
امروز روز آزادســازی خرمشهر و تبدیل شدن
خونینشــهر به خرمشــهر اســت .ایــن روز در
تاریــخ انقــاب اســامی و دفــاع مقدس یک
روز معنادار است.
بــه گزارش ایرنا ،وی ادامــه داد :میدانیم
که عظمت ســوم خرداد و آزادی خرمشهر با
همــه عظمت نظامــی و عملیاتی بــه آزادی
خاک خرمشــهر نبود .عظمــت این عملیات
در یــک بعد به اینکــه عملیات نظامی انجام
شــد که همه دنیــا از آزادی خرمشــهر متحیر
شــدند و دشــمن مقابل مــا صــدام جنایتکار
این ادعا را داشــت که اگر ایرانیها خرمشــهر
را گرفتند مــن کلید بصره را به آنها میدهم.
وی افــزود :جوانانــی خرمشــهر را آزاد کردند
کــه عمدتــاً در ســن جوانــی فرمانــده لشــکر
بودنــد و در مکتــب امام خمینــی(ره) تربیت
شــده بودنــد .آنهــا تجهیــزات بســیار ابتدایی
داشــتند ،اما چون در مکتب امام(ره) تربیت
شــده بودنــد و فرمانــدهای همچــون امــام
عظیمالشــأن داشــتند ،ایــن عملیات بســیار
بزرگ و حیرتآور را انجام دادند.

غذای ظهرشــان روی چراغهای خوراکپزی
باقی مانده بود و بیسیمهای آنان نیز روشن
بــود .بچههای مقاومت و حــزباهلل لبنان به
این شــکل طبق تفکــر امام(ره) و بــا فرهنگ
ســوم خــرداد توانســتند صهیونیســتها را
شکست بدهند.

شــکل میدان ســخت و بســیار صعــب جنگ
را به یک دانشــگاه انسانســازی بــا این روش
و نــگاه تبدیــل میکننــد ،تصریح کــرد :وقتی
امــام(ره) فرزنــدان خــود را اینطــور تربیــت
میکنــد ،همه قهرمانانــی که بیش از یک ماه
عــرق ریختند و ســنگر به ســنگر بــرای آزادی
خرمشــهر مبارزه کردند و مســجد خرمشــهر
را آزاد کردنــد ،همــه بــه فکــر فــرو میروند و
به معنای جمله خرمشــهر را خــدا آزاد کرد،
میاندیشــند .وی ادامه داد :این مکتب است
کــه قادر اســت در دنیا این ســبک مقاومت و
جنگیــدن پرافتخــار را بــه همــه انســانهای
مســلمان و آزاده و حتــی غیرمســلمان
آزاداندیــش درس بدهد که اگر میخواهید با
عزت زندگی کنید و به اهدافتان برسید با چه
سبک و سیاقی باید حرکت کنید.
ëëمکتب امام(ره) جوانانــی را تربیت کرد که
حزباهلل لبنان را پایهگذاری کردند
فرمانــده نیروی قدس ســپاه تصریح کرد:
همزمــان و مدتــی بعــد از فتــح خرمشــهر،
دشــمن جنایتــکار صهیونیســتی از جنوب به

لبنــان حمله میکند و بیروت و شــمال لبنان
را در هــم مینــوردد .در حالــی کــه کمتریــن
آســیب نظامــی را میبینــد و بیــش از  ٣هزار
انســان را در حــدود دو هفته با قســاوت قلب
کامــل به شــهادت میرســاند .وی ادامه داد:
ایــن جنایتهــا را انجــام دادنــد .امــا درس
مکتــب امام که یــک نمونه آزادی خرمشــهر
بود ،باعث شــد تا جوانانــی را تربیت کنند که
پایهگذار حــزباهلل در لبنان قهرمان باشــند.
امــروز شــما پس از حــدود  ۴۰ســال میبینید
که این نوجوانان و جوانان حزباهلل لبنان که
به تأســی از مکتب امام عظیمالشــأن پای به
عرصــه مبارزه و مقاومت گذاشــتهاند در دنیا
چه عظمتی پیدا کردهاند.
ëëامــروز رژیــم صهیونیســتی جــرأت شــلیک
حتی یک تیر را به حزباهلل لبنان ندارد
ســردار قاآنی با اشــاره به اقتدار حزباهلل
لبنــان خاطرنشــان کــرد :امــروز رژیــم
صهیونیســتی جــرأت شــلیک حتــی یــک تیر
را بــه یکــی از نوجوانــان و جوانــان حــزباهلل
نــدارد .ســال گذشــته یکــی از بچههــای

حــزباهلل در ســوریه بــه علت تعــرض رژیم
جنایتــکار صهیونیســتی بــه شــهادت رســید،
حزباهلل لبنان اعالم کــرد که مقابله به مثل
میکنــد .وی افــزود :از روزی کــه حــزباهلل
قهرمــان اعالم کرد ،شــما در سرتاســر جبهه
صهیونیســتی حتی یک نفر با لباس افســری
مشــاهده نمیکردیــد و همــه فــراری بودنــد.
ایــن عظمت مکتــب امام(ره) اســت ،ارزش
آزادی خرمشــهری که خدا آزادش میکند به
این اســت که چنین انسانهایی در مکتب آن
تربیت میشوند.
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه در بخــش
دیگری از ســخنانش بیان داشــت :شــهدا راه
ســاالر شــهیدان یعنــی پاســداری از اســام و
انقــاب را با عمل خــود به خوبی طی کردند.
البته جلســات گرامیداشــت یاد شهدا ممکن
اســت بهخاطــر برخــی شــهدا برگــزار شــده
باشــد ،اما هر جلسهای که به نام شهدا برگزار
میشود متعلق به همه شهداست .مجالس
گرامیداشــت شــهدا ،جلســه عزا نیست بلکه
جلســه عزت ،افتخار و سربلندی است .وی با
اشاره به اینکه یکی از هنرهای فتح خرمشهر،

تولد حزباهلل قهرمان بود ،خاطرنشــان کرد:
یکی دیگر از هنرهای ســوم خــرداد ،به وجود
آمدن چهارم خرداد و فرار صهیونیســتها از
جنوب لبنان بود که متأســفانه در تقویمهای
ما کمتر به آن اشاره شده است.
ëëفرهنــگ آزادســازی خرمشــهر باعــث فرار
صهیونیستها از جنوب لبنان شد
ســردار قاآنی با اشــاره به مبارزه حزباهلل
لبنان بــا صهیونیســتها و فرار آنهــا از لبنان
در ســال  ۲۰۰۰میــادی اظهــار داشــت :در
ســال  ۲۰۰۰میــادی و پــس از جنایتــی کــه
صهیونیستها در سال  ۱۹۸۲مرتکب شدند،
سربازان اســرائیلی وارد ارتفاعات سرکوب در
جنــوب لبنــان شــدند ،تربیتشــدگان مکتب
امام(ره) بــا همین فرهنگ فتح خرمشــهر و
دارا بــودن ابتداییتریــن تجهیزات توانســتند
رژیم صهیونیســتی با پیشــرفتهترین سالحها
را در روز چهــارم خــرداد ســال  ۲۰۰۰میالدی
از جنــوب لبنــان فــراری بدهنــد و نــه اینکــه
عقبنشــینی کنــد .وی ادامــه داد :وقتــی
صهیونیســتها از جنــوب لبنــان فــرار کردند

ëëپیــروان تفکر دوم خــرداد یا اهــل مقاومت
نبودنــد و یــا بریدههــای صحنــه انقــاب و
مقاومت بودند
فرمانــده نیروی قدس ســپاه با بیان اینکه
مناســبت دیگــری تحــت عنــوان دوم خرداد
نیز وجود دارد ،اظهار داشــت :سوم و چهارم
خــرداد ارتبــاط مســتقیم به مقاومــت دارد و
دوم خــرداد نیز به مقاومت ارتباط مســتقیم
دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :اینکــه ایــن روزهــا
در کنــار یکدیگر قــرار میگیرنــد تفضل الهی
است تا فکر کنیم اگر بر مدار مکتب امام(ره)
حرکــت کردیــم ،آن گاه ادامــه ســوم خرداد،
چهــارم خــرداد اســت و اگــر بــه هــر دلیلــی
عقبگرد کردیم ،میشویم دوم خردادی!
وی ادامه داد :ما با برخی اشخاص جنگ
و دعوا نداریم ،بصیرت جزو برجستگی باالی
نیروهــای ســپاه و فرزنــدان میــدان مقاومت
اســت .ســخنان بســیاری دربــاره دوم خرداد
وجود دارد ،اما اگر آنها را جمع کنیم ،عصاره
این است که پیروان این تفکر یا اهل مقاومت
نبودنــد و یــا بریدههــای صحنــه انقــاب و
مقاومت بودند .هیچ کدام از آنها مرد میدان
مقاومــت و اســتمرار آن نبودنــد .انقــاب
اســامی مــرد میــدان مقاومــت میخواهد و
اگر این همه پیــروزی در صحنههای مختلف
حاصــل شــده به این علت اســت کــه انقالب
اســامی یکبار دیگر برای همه مسلمانان و
اهــل دنیا گرد را از روی آیات مبارکه مقاومت
در قــرآن و ایــن ســبک زندگــی مقاومــت
ارزشمند ،پاک کرد.
ســردار قاآنی بــا بیان اینکــه مقاومت اوج
قلــه انقــاب اســامی اســت ،بیــان داشــت:
پیروزی انقالب اسالمی وقتی به نتیجه رسید
که مقاومت به اوج خود رسید .شاه همه چیز
را قبضه کرده بود و ســاواک جهنمی شــاه هر
انســانی کــه میخواســت حرف آزادگــی بزند
را در کنــج بدتریــن زندانهــا اســیر میکــرد.
حتی وقتی میخواســتند از مقابل کالنتریها
عبــور کنند جرأت نگاه خیره بــه کالنتریها را

نداشتند ،رژیم جهنمی شاه این طور ترس را
به دل مردم افکنده بود .همه دنیا در اوجش
امریکای جنایتکار و رژیم صهیونیســتی از آن
حمایت میکردند .اما امام(ره) عظیمالشأن
هــم مقاومــت کــرد و هــم مقاومــت را بــه
فرزنــدان خــود آموخــت و انقــاب اســامی
به پیــروزی رســید .وی افزود :پــس از این نیز
مرحلــه به مرحلــه ،هر کجــا مقاومت کردیم
بــه پیــروزی رســیدیم و در تاریــخ ما امــروز و
فــردا دو روزی هســتند کــه در تقویمها به نام
روز مقاومــت و پایداری نوشــته شــدهاند۱۳ .
دی ماه روز شــهادت شــهید سلیمانی هم در
تاریــخ بــه نــام روز مقاومت نوشــته میشــود
کــه همــه معنادار اســت .از آن مهمتــر اینکه
انقالب اســامی در همــه زمینهها مقاومت و
پایداری کرده است.
فرمانــده نیروی قدس ســپاه گفت :نظام
اســامی و ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و
بویژه شــهدای عالیمقام ما در این مســیر با
افتخار اثبات کردهاند که مقاوم هستند و این
مســیر با همه ســختیهای شــیرینی که دارد،
اما این طراوت ،زندگی و نشــاط در این نظام
مقــاوم که بــرای احیــای دیــن خدا ایســتاده
اســت ،مــوج میزنــد .ســردار قاآنــی بــا بیان
اینکه شــما مصادیق ایــن مقاومت را بهطور
مکرر طی ســالهای اخیر مشــاهده کردهاید،
اظهار داشــت :شما شاهد بودید که مقاومت
چگونــه در دنیــا نتیجهبخش بــوده و آنهایی
کــه مقاومت کردنــد ،چقدر با عزت شــدند و
چه پیروزیهایی بهدست آوردند .در مقابل،
افرادی کــه در عرصه مبارزه صبر و مقاومت
نکردنــد چه میــزان ضــرر کردنــد.وی افزود:
امــروز در جغرافیــای سیاســی منطقــه غرب
آســیا ،امریکاییهــا بســیار تبلیــغ میکنند که
هر کشــوری ارتباطــات خوبی بــا امریکاییها
داشــته باشــد ،مشــکالت و مســائل آن کشور
حــل میشــود .اما وقتــی به کشــورهایی که با
امریــکا و رژیــم صهیونیســتی ارتبــاط برقــرار
کردنــد ،نــگاه میکنیــم مشــخص اســت کــه
چــه شــرایطی دارند.فرمانــده نیــروی قدس
ســپاه در پایــان تأکیــد کرد :در طــرف مقابل،
جمهوری اســامی ایران در مقابــل امریکا با
وجود همه فشــارها ایســتادگی کرد و با عزت
در دنیــا میدرخشــد .ایــران اســامی امــروز
هم خــود را با عزت حفظ کــرده و هم درس
عــزت را بــه دیگــران آموخته و آنــان را یاری
میرساند.

