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   واكنش محسن رضايي به تحريمش از سوي امريكا
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: تحريم اين حقير 
هم براي امريكا نمادين اس��ت و هم ب��راي من. براي 
امريكا نمادين اس��ت چراكه اين اق��دام ذره اي اثر اقتص��ادي ندارد و 
جبران كننده موشك باران اقتدار و حيثيت واشنگتن نيست. وي افزود: 

براي اينجانب نمادين است چون سند افتخارم در دنيا و آخرت است. 
........................................................................................................................

   لطفاً پرواز 655 را با هواپيماي اوكرايني مقايسه نكنيد
حج��ت نيكي ملكي در صفحه ش��خصي خ��ود در توئيتر درباره س��قوط 
هواپيمايي اوكرايني بر اثر اش��تباه فردي نوش��ت: لطفاً بي جهت مقايسه 
نكنيد بين پرواز 655 و هواپيماي اوكرايني، اگر اشتباه زده باشي عذرخواهي 
مي كني و مسئول را جريمه اما اگر عمدي و با هدف سياسي زده باشي هيچ 

وقت عذرخواهي نمي كني و به مسئول مدال افتخار مي دهي. 
........................................................................................................................

   كار بي وقفه ادامه دارد تا حقي تضييع نشود
عباسعلي كدخدايي س��خنگوي ش��وراي نگهبان در پيامي در صفحه 
شخصي اش در فضاي مجازي نوشت: در تمام روز هاي تلخ و شيرين اين 
هفته يك لحظه هم متوقف نشديم. تعدادي از اعضاي شورا و كارشناسان 
براي بررسي دقيق مستندات و اس��تعالمات مربوط به صالحيت افراد، 
حتي شب ها نيز در شورا ماندند تا بدون هيچ گونه تأخيري نتايج اعالم 

شود. كار بي وقفه ادامه دارد تا حقي تضييع نشود. 
........................................................................................................................

   از پنهانكاري مسئوالن تا نقطه قوت نيروهاي مسلح
سيد نظام الدين موسوي مدير مسئول سابق خبرگزاري فارس درباره علت 
سقوط هواپيماي اوكرايني نوشت: در ماجراي افزايش قيمت بنزين گفتم 
مردم بيش از آنكه از گراني ناراحت باشند از پنهانكاري مسئوالن ناراحتند. 
در موضوع هواپيما هم خطاي انساني در ش��رايط حساس قابل پذيرش 
است، مسئوليت پذيري نيروهاي مسلح نقطه قوت است، اما بي توجهي به 

افكار عمومي و از بين بردن اعتبار رسانه هاي كشور فاجعه است. 
........................................................................................................................

   چهار پايه قدرت امريكا چه وضعيتي دارد؟
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 

در كانال تلگرامي خود نوشت: 
چند ش��اخص، معي��ار ابرقدرتي امريكا بوده اس��ت: 
انس��جام دموكراتيك، برتري فناوري، سيطره دالر و 
استيالي رسانه اي. سياس��ت و تمدن امريكايي اكنون به دونالد ترامپ 
منتهي ش��ده؛ دلقك ديوانه اي كه مردم امريكا از لج دروغگوياني مانند 
هيالري كلينتون، به او رأي دادند و حاال هم او، نماد بي خردي و از هم 
گسيختگي راهبردي در هيئت حاكمه امريكا شده است. قدرت فناوري 
امريكا مدت هاست به چالش كشيده مي شود؛ شناسايي و سرنگوني پهپاد 
جاسوسي گلوبال هاوك، انهدام تأسيسات نفتي آرامكو در مقابل سيستم 
راداري و پدافندي ناتوان امريكا، حمالت موشكي دقيق به پايگاه نظامي 
عين االسد كه نماد اقتدار نظامي امريكا بود و روند سقوط پياپي و پرتلفات 

هواپيماهاي بوئينگ در دنيا. 
امريكا همچني��ن با فريب و ارعاب و ش��عبده بازي، دالر را ب��ر بازارها و 
مبادالت مالي جه��ان غالب كرد، حال آنكه ب��ا 22هزارميليارد بدهي، 
بدهكار ترين كشور دنياست و رسماً دالر را از پشتوانه تهي كرده است. آنها 
با چاپ و توزيع بي پشتوانه دالر، قدرت مصنوعي جعل مي كنند. اگر دالر 
از چرخه مبادالت مالي دنيا حذف شود- كه برخي قدرت هاي سياسي و 
اقتصادي جهان به آن اهتمام كرده اند- ويترين قدرت اقتصاد امريكا نيز 
فرو خواهد ريخت و باطن آن برمال خواهد شد. 44ميليون گرسنه محتاج 

يك وعده غذا، ركورد كم نظيري در دنياست. 
و باالخ��ره، امپراتوري رس��انه اي و ش��بكه عنكبوت��ي دروغ پراكني و 
عمليات رواني، اين، مهم ترين سالح امريكاست كه فرسنگ ها جلوتر از 
واقعيت هاي قدرت سياسي و فني و اقتصادي امريكا، فضاسازي مي كند. 
موش��ك هاي ما، اقتدار نظامي امريكا را به چالش كش��يده اند و مردم 
موقعيت شناس ما، جنگ سياسي در حوزه افكار عمومي را پيش برده اند. 
مي ماند جنگ براي شكستن انحصار اقتصادي و جنگ رسانه اي. مديران 
و برنامه نويسان ما در دولت و مجلس، بايد به تراز اقتدار نيروهاي نظامي 

و افكار عمومي رشد يافته ما برسند.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:
 اثرات سوء  حضور نظامي امريكا در منطقه 

به جامعه امريكا برمي گردد
بايد مردم دنيا بدانند كه امريكا ي�ك كار جنايتكارانه انجام داده 
اس�ت، لذا اگر نيروهاي نظام�ي امري�كا در منطقه زياد ش�وند و 
حضورش�ان ادامه يابد، اثر س�وء  آن به جامعه امريكا برمي گردد. 
محمدابراهيم رضايي در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: آنها قبل از آن 
به بهانه هاي مختلف تالش مي كردند ايران را پاي ميز مذاكره بياورند 
كه اين اتفاق رخ نداد، تهديدها روز به روز بيش��تر مي شد، آنها ترس از 
شرايط منطقه داشتند به همين دليل شهيد قاسم سليماني را به عنوان 
محوري ترين عنصر مقاومت به شهادت رس��اندند. وی در پيش بيني 
از نتيجه انتخابات امريكا و اينكه آيا ش��هادت س��ردار سليماني باعث 
شكست ترامپ در انتخابات مي شود، اظهار كرد: اين موضوع بستگي به 
عملكرد ما دارد، آنها شهيد قاسم سليماني را به عنوان تهديد به جامعه 
امريكا معرفي مي كنند، ما بايد هزينه اين كار را براي ترامپ باال برده و 
نشان دهيم كه او عمليات تروريستي در منطقه انجام داده است و اگر 
نيروهاي نظامي امريكا در منطقه زياد شود اثر سوء  آن به جامعه امريكا 
برمي گردد. آنها نبايد اين كارشان را لقمه سهلي بدانند كه خورده و از آن 

بهره مي برند، بايد اين در گلويشان گير كند و ناكام بمانند.

 پيام تسليت رهبر انقالب
براي درگذشت حجت االسالم رسولي محالتي

در  خامن�ه اي  آي�ت اهلل  حض�رت 
پيام�ي درگذش�ت عال�م بزرگ�وار 
سيدهاش�م  ح�اج  حجت االس�ام 
رس�ولي محاتي را تس�ليت گفتن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام 
معظم رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
پيامي درگذشت عالم بزرگوار حجت االسالم 
حاج سيدهاشم رسولي محالتي را تسليت 

گفتند. متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، درگذشت عالم بزرگوار جناب حجت االسالم 
والمسلمين آقاي حاج سيدهاشم رسولي محالتي رضوان اهلل تعالي عليه 
را به خاندان مكرم، همسر محترم و فرزندان گرامي و ديگر بازماندگان و 

نيز به همه ارادتمندان ايشان تسليت عرض مي كنم. 
اين عالم جليل عمر با بركت خود را در خدمت اسالم و مسلمين گذرانيدند. 
س��ال ها در قم و نجف و تهران در كنار امام راح��ل خدمت كردند و پس از 
رحلت معظم له با اين حقير به همكاري اشتغال يافتند. آثار قلمي ايشان از 
ترجمه و تصحيح و تحقيق مورد استفاده عالقه مندان است. از خداوند متعال 

رحمت و مغفرت و علو درجات آن مرحوم را مسئلت مي كنم. 
سيدعلي خامنه اي/۲۱ دي ۱۳۹۸

پيامدهاي ترور سردار س�ليماني براي اياالت 
متح�ده امري�كا به قدري گس�ترده اس�ت كه 
همچنان بايد منتظر عواقب سياس�ي، امنيتي 
و بين المللي چنين رفتار غيرانس�اني از طرف 
امريكايي ه�ا باش�يم، كمااينك�ه بس�ياري از 
مراكز آينده پژوهي و تحقيقاتي غربي در طول 
يك هفت�ه اخير بارها نس�بت به اي�ن موضوع 
واكنش نش�ان داده و دولتم�ردان امريكايي را 
نس�بت به چنين تصميمي س�رزنش كرده اند. 
تقويت روحيه همبستگي ملي در جامعه ايراني بعد 
از ناكارآمدي هاي مشكوك در طول ماه هاي گذشته 
و حوادث تلخ دي96 و آبان ماه امسال، به روز رساني 
روحيه استكبارس��تيزي و ضدامريكايي در اقشار 
مختلف جامعه ايراني بع��د از تالش هاي هدفمند 
و فشرده يك جريان براي تطهير امريكا و تضعيف 
روحيه استكبارس��تيزي از جمله دس��تاوردهاي 

بديهي چنين رخداد غيرانساني است. 
امريكايي ه��ا در ط��ول ماه ه��اي گذش��ته يكي 
از مهم تري��ن اولويت ه��اي خ��ود را ب��ر ايج��اد 
دوقطبي س��ازي ميان مردم با حاكميت متمركز 
ك��رده بودن��د و ب��ا ايج��اد ش��بهات و القائات و 
ترديدافكني نسبت به مسئوالن اصلي نظام، تالش 
كردند تا بستر و زمينه هاي اغتشاشات خياباني و 
شورش هاي اجتماعي ايجاد شود تا هدف اصلي كه 
همان تغيير حاكميت سياسي كشور است فراهم 
شود كه شهادت سردار سليماني چنين اهدافي را 
در كمتر از چند روز با شكست قطعي مواجه كرد 
اما نكاتي كه برخي از مراكز تحقيقاتي غربي با ذكر 
داليل به پيامدهاي چنين تصميمي ذكر مي كنند، 
فراتر از چنين مؤلفه هاي داخلي است به طوري كه 
بسياري از آنها شكست قطعي سياست هاي امريكا 
را تحليل كرده و مورد ارزيابي قرار داده اند، آن هم 
در دوراني كه اهداف اولي��ه و ثانويه امريكا حداقل 
در دوران پساتشكيل داعش توسط خود امريكا با 

شكست قطعي مواجه شده اند. 
   اقرار انديشكده صهيونيستي به پيامدهاي 

تصميم امريكا 
آموس يادلين ژنرال بازنشس��ته و رئيس س��ابق 
اطالعات ارتش رژيم صهيونيستي و رئيس فعلي 
مؤسس��ه مطالعات امنيت ملي وابسته به دانشگاه 
تل آويو در واكنش به حمله امريكا به مقر نيروهاي 
مردمي و حافظ امنيت عراق نوشته است: »حمالت 
امريكا به عراق و سوريه نشان از رويارويي مستقيم 
امريكا با اي��ران دارد كه هر دو ط��رف براي حفظ 

قدرت بازدارندگ��ي خود در تالش هس��تند. اين 
حمالت س��ه س��ناريو را پي��ش روي امريكايي ها  

خواهد داشت: 
1- از دولت عراق درخواست خواهد شد تا نيروهاي 

امريكايي خاك اين كشور را ترك كنند. 
2- پاسخي تالفي جويانه توسط نيروهاي مقاومت 
داده مي شود كه به تالفي شهادت نيروهاي مردمي 

حافظ امنيت عراق خواهد بود.
3- جمهوري اسالمي ايران مستقيماً در برابر امريكا 

يا نيروهاي امريكايي اقدام خواهد كرد.«
يادلين ژنرال بازنشسته در ادامه تحليل خود درباره 
اين حمالت بيان داشته است كه رژيم صهيونيستي 

بايد سياست هاي زير را اتخاذ نمايد: 
1- اين توهم كه امريكايي ه��ا از حد عبور كرده و 
عليه ايران رويكرد نظامي را اتخاذ كرده اند، نبايد 

پذيرفت. 
2- بايد آماده ترك عراق پس از خروج از س��وريه 

توسط امريكايي ها باشيم. 

3- بايد از درگيري دوري كنيم و مراقب فعاليت هاي 
هماهنگ نشده امريكايي ها در قبال ايران باشيم.

 پايداري انقاب اس�امي قائم به ش�خص 
نيست 

همچنين س��وزان مالوني كارشناس شناخته 
ش��ده مي��ز اي��ران در انديش��كده امريكايي 
بروكينگز در واكنش به ش��هادت سردار حاج 
قاسم سليماني تصريح مي كند: »سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي و س��پاه قدس داراي كرسي 
كاملي از فرماندهاني اس��ت كه مي توانند بعد 
از ]سردار شهيد[ سليماني مسئوليت ايشان را 
بر عهده بگيرند. بر همين اساس انتصاب سريع 
]س��ردار[ اس��ماعيل قاآني جانش��ين ]سردار 
شهيد[ س��ليماني نيز به معناي تقويت و ادامه 
مأموريت نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي است.«
مالوني ادامه مي دهد كه ثب��ات و پايداري انقالب 
اس��المي ايران س��ه دهه پس از رحلت بنيانگذار 

انقالب، حضرت آيت اهلل خميني)ره(، شاهدي است 
بر اين امر كه استمرار و ادامه مسير انقالب اسالمي 

متكي بر فرد نيست. 
س��وزان مالوني در پايان اينگونه بيان مي دارد كه 
اقدام ]تروريس��تي[ امريكا در به شهادت رساندن 
حاج قاس��م س��ليماني و يار عراقي اش ابو مهدي 
المهندس موجوديت و موقعيت كنوني اين كشور 
را در عراق با تهديد و مانع مواجه كرده اس��ت، به 
طوري كه بايد پرسيد كه آيا امريكا برنامه اي فراتر 

از خروج از اين كشور دارد؟
همچني��ن راز زيمت از كارشناس��ان برجس��ته 
صهيونيس��ت ها در حوزه ايران و از پژوهش��گران 
انديش��كده صهيونيس��تي مطالعات امنيت ملي 
رژيم س��فاك صهيونيستي نوشته اس��ت كه بايد 
مي��زان محبوبيت و نفوذ علمدار مقاومت ش��هيد 
حاج قاسم سليماني در بين ايرانيان مورد بررسي 
و واكاوي قرار گيرد. همچنين وي پيش��نهاد داده 
اس��ت كه بايد براي بررس��ي مي��زان محبوبيت و 

نفوذ علم��دار مقاوم��ت در بين آح��اد ايرانيان از 
ابزارهاي نظرس��نجي و اش��راف روي شبكه هاي 
مجازي فارس��ي زبان بهره گرفت. اين كارشناس 
صهيونيستي در پايان مي نويسد: »هدف قرار دادن 
و حذف افرادي كه به عن��وان »نمادملي« مطرح 
هستند اثر بسيار بااليي در تجميع تمام گرايشات 
فكري تحت يك پرچ��م مش��ترك را دارد، حتي 

ايراني هايي كه تمايلي به حاكميت ندارند.«
   فرمول سازي ايران براي غلبه بر دشمن 

در همه سناريوها
اورش��ليم نيز يكي ديگ��ر از مراكز صهيونيس��تي 
مطالعات راهبردي و امنيتي در بررسي مؤلفه هاي 
ثبات ساز و قدرت سخت جمهوري اسالمي ايران 
تشريح مي كند كه بر اساس دكترين عملياتي كه 
تهران تدوين كرده هدف نهايي ايران اين اس��ت 
كه قدرت بازدارنده خود را در منطقه به واس��طه 
بازوه��اي عملياتي خ��ود در نيروي قدس س��پاه 

پاسداران انقالب اسالمي تثبيت كند. 
اين دكترين متش��كل از س��ازمان هاي ش��يعه و 
سني است كه در راستاي ايجاد برتري در منطقه 
غرب آسيا و تقويت جايگاه جمهوري اسالمي ايران 
در سراسر جهان عمل مي كنند تا در هر سناريوی 

جنگي، امريكا و شركاي آن را به خطر بيندازند. 
   امريكا؛ بازنده هميشگي در منطقه غرب 

آسيا
انديشكده امريكايي مطالعات راهبردي و بين المللي 
در يادداشتي به قلم آلترمن، مدير برنامه خاورميانه 
اين انديشكده اقدام به بررسي روند مبارزاتي امريكا 
در جهان كرده است. اين انديشكده بيان مي دارد 
كه امريكا 20سال اس��ت كه در منطقه غرب آسيا 
در حال جنگ اس��ت و هيچ وقت پيروز نشده اما 
اين در حالي اس��ت كه چين بدون جنگ 20سال 
است كه پيروز بوده است. اين انديشكده امريكايي 
در ادامه اين بررسي آورده است كه روند صعودي 
سطح تنش بين جمهوري اسالمي ايران و امريكا، 
اياالت متح��ده را از متحدان و ش��ركاي خود جدا 
كرده  است، در حالي كه نه اين امر باعث فروپاشي 
حاكميت ايران و نه تغيير در رفتار آن شده است، در 
عوض به نظر مي رسد كه جمهوري اسالمي ايران 
نفوذ خود را در منطقه افزايش داده است، به همين 
جهت همپيمانان عرب امريكا از ترس قرار گرفتن 
در تيررس خشم ايران در حال حاضر به دنبال نوعي 
سازش با جمهوري اسالمي هس��تند كه امريكا را 

منزوي مي كند.

دومينوی شكست امريكايی ها بعد از ترور سردار سليماني
مراكز تحقيقاتی غربی از استمرار شكست های منطقه ای امريكا می گويند

هدايت ه�اي حكيمانه رهب�ري انقاب س�يلي را به امريكا 
مي زن�د ام�ا در عي�ن ح�ال ب�ا مديريت ش�ان از اينكه به 
س�ادگي ناقه جنگ ش�عله ور ش�ود، جلوگي�ري مي كند. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم والمسلمين سيدمحمود علوي 
وزير اطالعات صبح شنبه در مراسم گراميداشت شهادت سپهبد 
شهيد قاسم سليماني و همرزمان او به ويژگي هاي فرمانده شهيد 
نيروي قدس س��پاه پرداخت و گفت: شهيد س��ليماني داراي 
ويژگي هاي نظامي و انس��اني بود كه نه نظامي گري او را از يك 
انسان مؤثر جامعه جدا كرده بود و نه اين حشر و نشر وی با مردم 

او را از نظامي گري بازداشت. 
وي با بي��ان اينكه نظامي گ��ري داراي مراتب مختلفي اس��ت، 
گفت: گاهي بحث باالتر از ستاد يعني تبيين راهبردهاي دفاعي 
است. كسي كه در اين جايگاه قرار مي گيرد بايد عالوه بر اشراف 
اطالعاتي، داراي هوش بااليي براي تبيين راهبردهاي عملياتي 
باشد، در نظامي ها افراد كمي پيدا مي شوند كه هم قدرت تبيين 
راهبردهاي دفاعي داشته باش��ند و هم توان طراحي عملياتي 

را داش��ته باش��ند و هم اينكه در ميدان عمليات اين طرح ها را 
اجرا كنند، حاج قاسم سليماني از معدود افرادي بود كه اين سه 

ويژگي را داشت. 
وزير اطالعات با تأكيد بر اينكه با اتكا به روحيه ش��هادت طلبي 
اس��ت كه در زماني كه كس��ي جرئت نمي كند به امريكا بگويد 
باالي چشمت ابروست، ما پايگاه نظامي او را در هم مي كوبيم، 
اظهار كرد: جمهوري اس��المي ايران با حمله موشكي به پايگاه 

نظامي امريكايي ها، در قله عزت قرار گرفت. 
علوي با اشاره به ويژگي هاي انس��اني و ابعاد شخصيتي سردار 
س��ليماني خاطر نش��ان كرد: گرچه حاج قاس��م داراي درجه  
سرلش��كري بود اما هر فردي كه با او صحبت مي كرد، به هيچ 
وجه متوجه نمي شد كه او يك سرلشكر نظامي است، او خود را 
از همه كوچك تر مي گرفت و در عين بزرگي، تواضع و كوچكي 

مي كرد. 
وي با بيان اينكه »سرلش��كر س��ليماني به آداب و تش��ريفات 
نظامي پايبند بود، اما وقتي يونيفرم نظامي را درمي آورد، تغيير 

مي كرد«، اظهار كرد: سرلشكر سليماني با اعتماد به نفس سراغ 
كارهاي ناش��دني مي رفت و آنها را ش��دني مي كرد، چه كسي 
فكر مي كرد تير و كمان بچه فلس��طيني ها به موش��ك تبديل 
ش��ود و بچه هاي حزب اهلل 33روز مقاومت كنند و موشك هاي 
آنها اسرائيلي ها را با احساس شكس��ت مجبور به عقب نشيني 

كند. در سوريه و عراق لحظه اي كه داعش تا دروازه بغداد آمده 
بود، حاج قاس��م ذره اي احس��اس خطر نمي كرد و به استقبال 
مرگ مي رفت. گاهي حاج قاسم از فرودگاه به جلسات شوراي 
امنيت ملي مي آمد و بعد از ارائه گزارش، مستقيم به فرودگاه و 

جبهه هاي هاي مقاومت مي  رفت. 
وي با طرح اين پرس��ش كه چه زماني ديديد كش��وري كه به 
لحاظ تجهيزات نظام��ي جايگاه بااليي ن��دارد، در برابر امريكا 
بايستد؟ تصريح كرد: اگر در دنيا اسم امريكا روي پايگاهي باشد 
كس��ي حتي جرئت نمي كند با تير و كمان آن را بزند چه برسد 
با موشك اما جمهوري اس��المي ايران با زدن اين پايگاه در قله 
عزت قرار گرفت. هدايت هاي حكيمانه رهبري انقالب س��يلي 
را به امريكا مي زند اما در عين حال با مديريت ش��ان از اينكه به 
سادگي ناقه جنگ شعله ور شود، جلوگيري مي كند؛ نه از ترس 
اينكه جنگ شود از س��يلي زدن به متجاوز خودداري مي كنند 
و نه بعد از س��يلي، كاري مي كنند كه خس��ارت هاي زيادي به 

كشور وارد شود.

وزير اطاعات:

هدايت هاي رهبري مانع وقوع جنگ شد

خبر

عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايي مجلس:
حمله به عين االسد تابوي 

شكست ناپذيري امريكا را در هم شكست
عضو هيئت رئيس�ه كميس�يون حقوقي و قضايي مجل�س گفت: حمله 
موشكي سپاه به پايگاه ارتش تروريستي امريكا در عين االسد تابوي كاخ 

سفيد در منطقه را درهم شكست. 
يحي��ي كمالي پور در گف��ت و گو با خانه مل��ت در واكنش به حمله موش��كي 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي به پايگاه ارتش تروريستي و متجاوز امريكا در 
»عين االسد«، گفت: همانطور كه رهبر انقالب در خصوص انتقام سخت جدي 
وعده دادند و مردم نيز همين مهم را انتظار داش��تند، سربازان انقالب اسالمي 
در سپاه به فرمان رهبري و خواس��ت مردم عمل كرده و اولين اقدامات خود را 

انجام دادند. 
نماينده مردم جيرفت در مجلس اظهار كرد: كشورمان ضربه مهلكي را به اياالت 
متحده وارد كرده اس��ت زيرا امريكايي ها تابويي در منطقه از خودشان درست 
كرده بودند و هيچ كس جرئت نزديكي به آنها را نداشت اما موشك هاي ايراني 

به آنها آسيب جدي زد. 
وي ادامه داد: متجاوزان امريكايي بايد بدانند حمله موشكي سپاه اول راه است 
زيرا جريان مقاومت در منطقه س��اكت نخواهد نشس��ت و آنقدر حمله انجام 
خواهد شد تا انتقام خون شهيد سليماني گرفته شود. مقامات كاخ سفيد بايد 
بدانند ش��رايط را طوري س��خت خواهيم كرد كه از منطقه فرار كنند و ديگر 
پايي از آنها در غرب آسيا وجود نداشته باشد. اين حمله موشكي نشان داد  رد 
كه ديگر مسلمانان هم مي توانند در مقابل استكبار بايستند و بايد اين باور را 

به مرحله اجرا بگذارند.

 در صورت�ي ك�ه امري�كا دس�ت خ�ود را از منطق�ه كوت�اه نكن�د 
و از منطق�ه بيرون ن�رود، بايد منتظ�ر انتقام هاي جدي و اساس�ي باش�د. 
الله افتخاري نماينده دوره نهم مجلس شوراي اس��المي در گفت و گو با فارس، 
با اشاره به اين موضوع كه امريكا بايد منتظر انتقام هاي بعدي ايران باشد، اظهار 
داش��ت: همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند كه اقدام اخير سپاه تنها يك 
سيلي به امريكا بود، در واقع اين اقدام اخير سپاه هنوز انتقام نبود بلكه گوشه اي از 
آن و ضرب شست مقدماتي بود براي آنكه دشمن بداند پايش را بيش از گليمش 

دراز نكند و به ايجاد آشوب، جنگ و ناامني در منطقه نپردازد. 
نماينده سابق مجلس، تصريح كرد: در صورتي كه امريكا دست خود را از منطقه 
كوتاه نكند و از منطقه بيرون نرود و مشكالتي ايجاد كند و بخواهد به ايجاد ناامني 
براي كش��ورهاي منطقه بپردازد، بايد منتظر انتقام هاي جدي و اساسي باشد تا 

جايي كه نتواند از جاي خود بلند شود. 
وي بيان كرد: اخيراً ترامپ اعالم كرده كه اقدام اخير س��پاه ايران، هيچ آس��يبي 
به پايگاهش نرسانده است، به نظر مي رسد اگر او اقرار به اين موضوع كند، يعني 
ضربه را تأييد و شكست خود را اعالم كرده است، به همين دليل او سعي مي كند 
اينچنين دروغ بگويد تا به مردم و آنهايي كه ب��ه او تكيه كرده اند،  بگويد كه هيچ 

مشكلي وجود ندارد. 
وي بيان كرد: به زودي ترامپ به ضربه اي كه بر او وارد شده است، اقرار خواهد كرد. 
او هم در شوك به سر مي برد و هم آنكه مي خواهد جامعه اش را در ميان ترديدها 

قرار دهد در حالي كه مستندات چيز ديگري را نشان مي دهد. 

نماينده سابق مجلس:
 امريكا از منطقه خارج نشود 

بايد منتظر انتقام هاي جدي باشد
عض�و فراكس�يون امي�د مجل�س اعتق�اد دارد اعم�ال تحريم ه�اي جدي�د 
وزارت خزان�ه داري امري�كا علي�ه اي�ران اق�دام نمادي�ن سياس�ي اس�ت. 
جالل ميرزايي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به اعمال تحريم هاي جديد وزارت 
خزانه داري امريكا عليه ايران، گفت: كاخ سفيد همواره در شرايط سخت تالش كرده 
با انجام اقدامات سمبليك و سياس��ي مانند اعمال تحريم، خودش را در موقعيت برتر 
قرار دهد. نماينده مردم ايالم در مجلس شوراي اسالمي در اين راستا، اظهار كرد: قرار 
گرفتن هشت نفر از مسئوالن كش��ورمان در ليس��ت تحريم هاي امريكا نمي تواند بر 
اقتصاد داخلي تاثير بگذارد. بايد يادآور شد پيش از تحريم هاي جديد وزارت خزانه داري 
امريكا، تحريم هايي مشابه از گذشته وجود داشته، لذا هم اكنون محدوديت جديدي 

در واقعيت رخ نداده است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به هدف امريكايي ها از اعمال تحريم جديد 
پس از حمله موشكي كش��ورمان عليه پايگاه نظاميان تروريست اين كشور در عراق، 
تصريح كرد: اياالت متحده با اين اقدام درصدد مديريت افكار عمومي اس��ت، در واقع 
كاخ سفيد مي خواهد با اين روش به دنيا اعالم كند كه قدرت برتر و يكه تاز است. عضو 
فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي در رابطه با هش��دار استيو منوچين مبني بر 
اينكه همزمان با اعالم تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران، در صورتي كه اينستكس با 
ايران معامله اي انجام دهد مورد تحريم امريكا قرار مي گيرد، خاطرنشان كرد: اروپايي ها 
تالش مي كنند براي حفظ روابطشان با ايران از طريق اينستكس تجارت محدودي انجام 
دهند از اين رو در ش��رايط كنوني امريكايي ها تالش مي كنند كه موقعيت كشورهاي 

اروپايي را هم تهديد كنند.

عضو فراكسيون اميد مجلس:

 اعمال تحريم هاي جديد امريكا 
اقدامي نمادين است

   خبر   کوتاه

محمد  اسماعیلی
   گزارش


