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   روايتي از آخرين حضور حاج قاسم در لبنان
عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه جوان در صفحه 
شخصي خود در توئيتر روايتي از آخرين حضور سردار 

سليماني قبل از شهادت در لبنان را منتشر كرد. 
وي نوشت: يكي از كساني كه شهيد سليماني را قبل از شهادت در لبنان 
ديده برام تعريف كرد كه هنگام خداحافظي سردار فرزند يكي از شهداي 
لبنان ازش پرسيد كجا مي خواي بري؟ سردار پاسخ داد: به سوي مقتلم! 
سه ساعت قبل از شهادت او مطلبي را كه پخش شد نوشته. چقدر شبيه 

شهيد چمران است اين يقين موعود به شهادت. 
........................................................................................................................

   اشاره قاليباف درباره سيل سيستان و بلوچستان
محمدباقر قاليباف عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از فرماندهان 
دوران دفاع مقدس در صفحه شخصي خود در توئيتر به سيل سيستان 
و بلوچستان اش��اره كرده و نوش��ت: مردم و برخي مس��ئوالن دلسوز 
بلوچستان دست تنهايند و صدايش��ان به جايي نمي رسد. دومينووار 
عقب نماني��م و نگذاري��م داغ مصيبت هاي قبلي بهانه اي ش��ود براي 
رسيدگي نكردن به حادثه فعلي. وقت آن است كه همه ما آستين ها را 

باال بزنيم و صبر نكنيم تا جمعه آينده از حادثه خبردار شوند. 
........................................................................................................................

   اقتدار نظامي كشور چه زماني ايجاد شد؟
محمد سرشار مدير شبكه تلويزيوني كودك، در صفحه شخصي خود در 
توئيتر درباره اقتدار نظامي كشور نوشت: گفتم با اين عذرخواهي فرمانده 

سپاه و قيافه خجالت زده اش اقتدار نظامي كشور شكست. 
گفت: اقتدار نظامي كشور از وقتي ايجاد شد كه ابراهيم همت توالت بچه 

بسيجي هاي لشكر را شست. 

 تذكر به رئيس جمهور 
براي ماجراي كرمان

نايب رئي�س مجل�س ش�وراي اس�امي گفت: كميس�يون 
ش�وراهاي مجلس هفت�ه آين�ده جلس�ه اي براي بررس�ي 
از  تع�دادي  جان باخت�ن  حادث�ه  پرون�ده  جزئي�ات 
هموطن�ان كرماني در مراس�م تش�ييع س�پهبد س�ليماني 
تش�كيل می دهد و نتيج�ه آن را ب�ه صحن اع�ام مي كند. 
به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي نماينده كرمان در مجلس 
شوراي اسالمي در جلسه علني سه ش��نبه در تذكري شفاهي خطاب 
به رئيس جلسه گفت: شما در جلسه گذش��ته گفتيد در ارتباط با جان 
باختن جمعي از مردم كرمان در مراسم تشييع سپهبد قاسم سليماني 
كميسيون امنيت ملي و كميسيون ش��وراها جلسه اي را با حضور وزير 
كشور، استاندار كرمان و ساير مسئوالن تشكيل دهد اما تاكنون برنامه 
زمانبندي براي تشكيل اين جلسه ارائه نش��ده است. بنده در خواست 
دارم كه هر چه س��ريع تر براي بررس��ي جزئيات اين پرونده و پرداخت 
غرامت، ديه، بيمه و همچنين حمايت از مصدومان اين حادثه جلس��ه 

تشكيل شود. 
نماينده مردم كرمان ضمن تش��كر از نامه  جمع��ي از نمايندگان براي 
شهيد اعالم شدن اين جان باختگان، ادامه داد: اميدوارم هر چه سريع تر 
اين اقدام انجام شود. عبدالرضا مصري كه رياست جلسه علني را برعهده 
داشت در پاسخ به نماينده كرمان، اظهار داش��ت: كميسيون شوراها 
هفته آينده جلس��ه اي در اين باره تش��كيل مي دهد و گزارش آن را به 

هيئت رئيسه به منظور بررسي در جلسه علني ارائه مي كند. 
........................................................................................................................

رهبر ارامنه كاتوليك ايران:
با تمام قوا از وطن دفاع می كنيم 

رهبر ارامن�ه كاتوليك ايران گف�ت: جوانان غيور ارمن�ي از هيچ  
كوشش�ي در راه دفاع از خاك  وطن دريغ نمی كنند، ما با تمام قوا 
در اين مس�ير فعال خواهيم بود و  پاي انقاب اس�امي مي مانيم. 
به گزارش فارس، س��ركيس داويديان، رهبر ارامنه كاتوليك ايران در 
نشست علمي حقوق اقليت هاي ديني در نظام جمهوري اسالمي ايران 
الگوي تحقق عدالت اجتماعي كه سه ش��نبه در تهران برگزار شد، با 
اشاره به اينكه در گذشته زماني كه ايران لحظات خطرناكي به واسطه 
جنگ را پشت سر مي گذاشت، جوانان غيور ارمني از هيچ كوششي در 
راه دفاع از خاك وطن دريغ نكردند، تصريح كرد: ش��هادت در اين راه 
براي حفظ ارزش ها و  خانواده براي ما بسيار ارزشمند است. ما هيچ گاه 
دوست نداريم آن دوران تكرار شود، اما با اين  وجود اگر اتفاقي بيفتد و 
مشكلي ايجاد شود، ما با تمام قوا در اين مسير فعال خواهيم بود و  پاي 

انقالب اسالمي مي مانيم. 
وي با اشاره به شهادت سردار قاسم سليماني ابراز داشت: ما اين فاجعه 
يعني شهادت سردار سليماني را محكوم كرده و  مراتب تسليت خويش 
را خدمت رهبر معظم انقالب و مردم ايران اعالم مي داريم. همچنين 
خبر سقوط هواپيماي اوكراين هم  ما را متأسف كرد كه از اين بابت نيز 
 به رهبر معظم انقالب اسالمي و مردم ايران و  رؤساي جمهور درگير در 
اين حادثه تسليت مي گوييم و براي جان باختگان و همچنين صلح و 

آرامش در جهان در كليسا دعا خواهيم كرد. 
........................................................................................................................

برادر يكي از جانباختگان سانحه هواپيما:
تجمعات اخير داغ دل ما را تازه  كرد

برادر محم�د صالحه گف�ت: اتفاقات اخي�ر و اينكه برخ�ي افراد، 
جانباختگان اين حادثه را دستمايه اغراض و اهداف خود قرار داده اند، 
داغ دل ما را تازه كرد؛ آنها اگر واقعًا از اين حادثه متأس�ف و متألم 
بودند، سري به خانواده هاي داغدار مي زدند و آنها را ياد مي كردند. 
به گزارش تس��نيم، برادر محمد صالحه، دانشجوي درگذشته 
دانشگاه صنعتي شريف در سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني 
و در مراسم يادبود جانباختگان اين سانحه در مسجد دانشگاه 
تهران به شخصيت برادر خود اشاره كرد و گفت: محمد به دليل 
ش��رايط تحصيلي اش مجبور بود براي ادامه تحصيل به كانادا 
برود و همس��رش نيز در اين دوران با او همراه بود. وي با بيان 
اينكه محمد از دوستداران حضرت آقا بود و به خاطر حضرت 
آقا حاضر بود با مشكالتي كه آنجا برايش وجود داشت مقابله 
كند، يادآور شد: برخي مي گفتند محمد براي خوشگذراني به 
آنجا رفته است، اما او واقعاً ناچار بود و براي اخذ مدرك دكتري 
به آنجا رفته بود و قطع��اً پس از پايان تحصيالتش به كش��ور 

بازمي گشت. 
صالحه در بخش ديگري از سخنان خود به اتفاقات اخير در كشور اشاره 
كرد و افزود: اتفاقاتي كه طي چند روز گذش��ته به واسطه جانباختگان 
اين سانحه رخ داده است به نظر ما به هيچ عنوان براي اظهار همدردي 
با خانواده هاي جانباختگان نيست و برخي به دنبال سوءاستفاده از اين 
شرايط هستند. وي گفت: اتفاقات اخير داغ دل ما را تازه تر و بيشتر كرد؛ 
زيرا برخي از اين افراد به دنبال اهداف ديگري هستند؛ چراكه اگر واقعاً 
از اين اتفاق ناراحت بودند به خانواده هاي درگذشتگان سري مي زدند، 

اما آنها به دنبال رسيدن به اهداف خود هستند. 
صالحه تأكيد كرد: ما راضي نيستيم كه رهبر انقالب يك ذره نيز از اين 
مسائل ناراحت شوند؛ چراكه در يك خانواده هستيم و هدف محمد نيز 

راضي كردن رهبرش و خدمت به مردمش بود.

نخست وزير سوريه با حضور در ستاد فرماندهي 
كل سپاه، ش�هادت فرمانده نيروی قدس سپاه 
را تس�ليت گفت، همچنين او باالترين نش�ان 
نيروهاي مسلح سوريه را با خود به ايران آورده 
تا ش�خصًا تقديم خانواده سردار سليماني كند. 
به گزارش فارس، عماد خميس نخست وزير سوريه 
كه در رأس هيئتي بلندپايه به كش��ورمان س��فر 
كرده است،  به منظور عرض تسليت شهادت سردار 
سربلند سپاه اسالم و جبهه مقاومت »سپهبد قاسم 
سليماني« با حضور در ستاد فرماندهي كل سپاه، با 
سرلشكر حسين سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي ديدار و گفت وگو كرد. 
   در كنار ش�ما هس�تيم تا تمامي دشمنان 

سوريه را ترك كنند
سرلش��كر س��المي در اين ديدار با تأكيد بر اينكه 
سردار شهيد قاس��م س��ليماني طي بيش از چهار 
دهه هم��واره لباس جه��اد بر تن داش��ت، گفت: 
شهيد س��ليماني فرماندهي بي نظير، تكرارنشدني 
و اس��طوره اي جاودان اس��ت كه نام، ي��اد و اثرات 
وجودي او هرگز از حافظه ملت هاي مسلمان پاك 

نخواهد شد. 
وي با بيان اينكه سردار س��ليماني گرچه در ايران 
به دنيا آم��د، اما در اث��ر مجاهدت هايي كه در بالد 
اسالمي انجام داد، شخصيتي متعلق به جهان اسالم 
اس��ت و به ويژه در عراق، س��وريه و لبنان جايگاه 
ويژه اي دارد، گفت: از اين رو ما نيز متقاباًل شهادت 
اين سردار جبهه مقاومت را به شما تسليت عرض 
مي كنيم. فرمانده كل سپاه با بيان اينكه براي سردار 
سليماني همه بالد اسالمي وطن محسوب مي شد 
و مرزهاي جغرافيايي عامل��ي نبود كه او را متوقف 
كند، اظهار كرد: اين ش��هيد واالمقام به همه اقوام 
عشق مي ورزيد و به همين دليل پس از شهادت وي 

جهان اسالم عزادار شد. 
وي با تأكيد ب��ر اينكه حاج قاس��م س��ليماني در 

قلب هاي ما زنده است و راه او با قدرت تداوم خواهد 
داشت، اظهار كرد: شهيد سليماني معمار ميداني 
شكس��ت هاي امريكا، رژيم غاصب صهيونيستي و 
متحدان آنها در منطقه بود و امروز تاثير ماندگار اين 
فرمانده بزرگ در اقتداربخشي به جبهه مقاومت و 
ايستادگي مجاهدانه آنان برابر دشمنان امت اسالم 

را به وضوح مي توان مشاهده كرد. 
سرلشكر سالمي در ادامه با اشاره به حمله موشكي 

س��پاه به پايگاه امريكايي عين االسد در واكنش به 
ترور ناجوانمردانه سردار سليماني، گفت: ساعتي 
پي��ش از دفن پيكر مطهر حاج قاس��م س��ليماني 
موش��ك هاي ما ب��ه پ��رواز درآمدن��د و مهم ترين 
پايگاه امريكايي در منطقه در هم كوبيده شد، اين 
اقدام شجاعانه حماسه اي اس��تثنايي بود و اقتدار 
جمهوري اس��المي ايران در آن به نمايش درآمد 
و رژيم صهيونيستي و دشمنان امت اسالمي پيام 

خود را دريافت كردند. 
وي تصريح كرد: به تجرب��ه دريافته ايم كه در برابر 
دشمن بايد با اقتدار رفتار كرد و اين دقيقاً بخشي 
از تفكر سردار شهيد حاج قاس��م سليماني است، 
بنابراين راه و مس��ير روشن سردار ش��هيد قاسم 

سليماني ادامه دارد و ما به آن پايبند هستيم. 
سرلشكر سالمي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي 
ايران تمامي��ت ارضي س��وريه را همانند تماميت 

ارضي كشور خود دانسته و به آن احترام مي گذارد، 
خطاب به نخست وزير س��وريه، گفت: تا آخر كنار 
شما هس��تيم، ميدان را ترك نمي كنيم تا تمامي 
دشمنان س��وريه را ترك كنند و به طور قطع اين 

اتفاق خواهد افتاد. 
    شهادت سردار سليماني 

عزاي همه ماست
عماد خميس نخست وزير سوريه نيز در اين ديدار 
اظهار كرد: به نام خود، دولت و ملت سوريه به سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المي و مردم ايران تسليت 
عرض مي كنم. ايثار، ازخودگذشتگي و ده ها سال 
فعاليت اين شهيد بزرگ در راستاي استقرار امنيت 
در منطقه با هيچ كالم و واژه اي قابل وصف نيست. 
وي از سردار سليماني به عنوان قهرماني بي نظير كه 
همه كشورهاي محور مقاومت و انسان هاي شريف 
در جاي جاي جهان قدردان اين س��ردار س��رافراز 
هستند نام برد و افزود: همه ما نيز در سوريه اذعان 
مي كنيم كه شهادت سردار سليماني عزاي ما هم 
هس��ت و س��وريه در اين ايام به دليل شهادت اين 
سردار دالور روزهاي حزن انگيزي را سپري مي كند 

و جاي جاي آن مجالس عزا برپاست. 
عم��اد خميس خاطرنش��ان ك��رد: همانط��ور كه 
رئيس جمهور محترم سوريه، بشار اسد هم گفته اند 
»فرمانده س��ليماني براي سال هاي متمادي و بلكه 
صدها سال در قلب هاي مردم سوريه خواهد ماند« و 
به همين دليل باالترين نشان نيروهاي مسلح سوريه 
را به پاس مجاهدت هاي اين سردار بزرگ به همراه 

آورده ايم تا تقديم خانواده اين سردار بزرگ شود. 
نخست وزير س��وريه در پايان تأكيد كرد: هر چند 
شهادت سردار سليماني توس��ط دشمنان سوريه 
و ايران و با دس��تان ناپاك امريكا انجام شد، اما به 
طور قطع خون پاك فرمانده بزرگ شهيد سليماني 
و ياران ش��هيدش فرهنگ مقاومت را براي هزاران 

سال در منطقه جاودان خواهد كرد.

فرمانده كل سپاه در ديدار نخست وزير سوريه:

شهيد سليماني شخصيتي متعلق به جهان اسالم است
در برابر دشمن بايد با اقتدار رفتار كرد

نخواهي�م گ�ذاشت دشم�ن 
از حادث�ه ه�واي�ي اخير كه    دفاعی

براي همگان تل�خ و تأس�فبار بود، سوءاس�تف�اده و با 
عملي�ات فريب رس�انه اي، آرامش و امنيت كش��ور و 

مردم را خ�دش�ه دار كند. 
به گزارش فارس، امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده 
كل ارتش جمهوري اس��المي ايران در آغاز جلسه شوراي عالي 
فرماندهان در ستاد ارتش ضمن تسليت به خانواده هاي محترم 
عزادار و ملت شريف ايران گفت: حادثه هوايي اخير كه منجر به 
جان باختن جمعي از هموطنان عزيزمان ش��د، تلخ و غم انگيز 
بود و موجب تأثر قلبي حافظان امنيت كشور در نيروهاي مسلح 

شده است. 
امير سرلش��كر موس��وي با ابراز همدردي عميق با خانواده هاي 
صبور و بزرگوار حادثه هواپيما و تقدير از اظهارات كامل، واضح 
و صادقانه فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مجلس 
شوراي اس��المي، تصريح كرد: مطمئناً از نگاه مردم قدرشناس 
ايران اسالمي و خانواده هاي بزرگوار جان باختگان، يك خطاي 

انساني هرگز دس��تاوردهاي عظيم، امنيت آفرين و عزت بخش 
سپاه پاس��داران را به محاق نخواهد برد. سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي طي چهار دهه گذش��ته و عمر پربركت انقالب، در همه 

صحنه هاي حس��اس نظامي، امنيتي و س��ازندگي حضور فعال 
داشته و دستاوردهاي اين نهاد انقالبي، خاري در چشم دشمنان 

انقالب بوده است. 
فرمانده كل ارتش با اشاره به تالش امريكا در اجراي عمليات 
رواني در پي شكس��ت هاي متعدد خود اف��زود: امروز ايران 
اس��المي به بركت خون ش��هيدان به ويژه ش��هداي جبهه 
مقاومت و فداكاري فرزندان ملت در نيروهاي مسلح از اقتدار، 
عزت و امنيت مطلوب برخوردار اس��ت. بي ترديد، حماس��ه 
بزرگ حضور مردم غيور دو كش��ور ايران و عراق در مراس��م 
عظيم تشييع س��ردار سليماني و ش��هداي مقاومت و ضربه 
كوبنده موش��كي به پايگاه مهم ارتش تروريس��ت امريكا، از 
يك سو انسجام و اقتدار ايران و از سوي ديگر ضعف و ناتواني 

دشمن را به نمايش گذاشت. 

امير سرلش��كر موس��وي افزود: آحاد ملت و كاركنان نيروهاي 
مسلح بايد همانند گذشته با حفظ هوشياري و بصيرت انقالبي 
اجازه ندهند دشمن از رويداد اخير و احساسات پاك خانواده هاي 
جان باختگان عزيز براي تضعيف موقعيت نظام و ناامن س��ازي 
كشور بهره برداري كند. دشمن در حوزه هاي نرم و سخت از نظام 
سيلي خورده و در موقعيت ضعف و انفعال قرار گرفته و هم اكنون 
اخراج امريكا از منطقه به يك مطالبه عمومي در سراسر منطقه 

تبديل شده است. 
فرمانده كل ارتش خاطرنش��ان كرد: مطمئن��اً ارتش جمهوري 
اسالمي ايران با همراهي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ساير 
قواي مس��لح، تحت فرماندهي حكيمانه فرمانده معظم كل قوا 
تا آخرين نفس براي اس��تقالل، امنيت و سربلندي ملت بزرگ 
ايران تالش مي كند و با پش��توانه مردم بصي��ر و انقالبي اجازه 
نخواهد داد، امريكاي جنايتكار به دستاورد هاي ارزشمند نظام 
و سپاه پاسداران خدش��ه اي وارد كند. امروز آسمان ايران براي 
همه پروازها امن تر از گذشته و آماده ارائه خدمات به پروازهاي 

مختلف است.

فرمانده كل ارتش: 

دستاوردهایعزتبخشسپاهبایکخطایانسانیبهمحاقنمیرود

بعد از گذش�ت چه�ار روز از دس�تگيري س�فير انگليس 
به دليل حض�ور در آش�وب  جماعتي در جلوي دانش�گاه 
اميركبير به بهانه كشته شدن تعدادي از هموطنان ايراني 
در هواپيم�اي اوكراين�ي، مقام�ات اروپايي و انگليس�ي 
نه تنها حاضر ب�ه عذرخواهي و جبران خس�ارات ناش�ي 
از چني�ن رفتاره�اي ضدديپلماتي نش�ده اند بلكه ضمن 
احضار س�فير اي�ران در انگلي�س، مواضع گس�تاخانه اي 
نس�بت ب�ه جمه�وري اس�امي اي�ران اتخ�اذ كرده اند. 
در چنين ش�رايطي ك�ه وزارت ام�ور خارجه كش�ورمان 
ب�ر اس�اس قواني�ن حق�وق بين المل�ل مي تواند س�فير 
انگلي�س را عنصر نامطل�وب معرفي ك�رده و وي را وادار 
به ترك كش�ور كن�د، تنها به انتش�ار بياني�ه تكميلي در 
مواجهه با گس�تاخي س�اير مقامات انگليس�ي بس�نده 
كرده اس�ت، در اي�ن ميان برخ�ي از منتخب�ان مردم در 
خانه ملت در نطق هاي ميان دس�تور خود در روز گذشته 
ضمن غيرقانوني خواندن رفتار س�فير انگليس در كشور، 
خواهان برخ�ورد قانوني با س�فير انگليس نيز ش�ده اند. 
 در طول سال هاي پس از انقالب هر جا پاي آشوب، درگيري 
خياباني، فتن��ه و غائله بوده اس��ت نام نمايندگان رس��مي و 
غيررسمي انگليسي در ميان بوده اس��ت تا جايي كه در فتنه 
سال 88، س��فارتخانه اين كش��ور محل مديريت و فرماندهي 
اغتشاش��ات و هنجارش��كني هاي آن س��ال بود و بسياري از 
ليدرها و سرشبكه هاي اصلي آشوب هاي خياباني آن سال به 
اين سفارتخانه رفت و آمد داشته و از اين مكان دستورات الزم 
را دريافت كرده اند. خالي از فايده نيست كه برخي از گفته هاي 
حسين رس��ام، يكي از بازداشت شدگان فتنه88 را كه كارمند 
س��فارت انگليس در تهران بود مرور كني��م. وي در اعترافات 
مكتوب خود از ارتباط گيري س��فارت ب��ا اصالح طلبان، نفوذ 
در س��تاد كانديداهاي انتخابات، حضور فعال در اغتشاشات و 
برنامه ريزي درازمدت انگليس��ي ها براي تأثيرگذاري در روند 
سياسي كشور مي گويد: »من در طول پنج سالي كه در سفارت 
انگلستان كار مي كردم حدود130مرتبط داشتم و متعهد شده 
بودم كه در سال گذش��ته و همچنين امسال با افزايش حدود 

50نفري آنها تعدادشان را به 180نفر برسانم.«
رهبر معظم انقالب اسالمي نيز در يكي از سخنراني هاي 
خود درب��اره نقش آفريني انگلي��س در تم��ام اقدامات 
ضدايراني به مسئوالن دولت تدبير و اميد هشدار مي دهد 
كه از اعتماد به انگليس و گسترش ارتباطات با اين كشور 
پرهيز كنند تا منافع ملي كش��ور بار ديگر مورد هجوم و 

تاراج اين كشور قرار نگيرد. 
   خباثت هميشگي انگليسي ها

معظم له مي فرمايند: »سياست استعمار انگليس تا ساليان سال 
بر ضعيف نگه داشتن كشور ايران بود. قدرت طلبي انگلستان- با 
تمام خصوصيات ويژه اهل آن- اقتضا مي كرد كه كشور هدف 
را در ضعف نگه داشته، به عنوان كشوري متوحش و به دور از 
تمدن به ديگران معرفي نمايد. اين سياست تا پيش از كودتاي 
سوم اسفند1299، جزو سياست هاي ثابت بريتانيا بود.« ايشان 
در ادامه مي فرمايند: »در همين رابطه سرگوراوزلي، وزيرمختار 
انگليس در س��ال1294 به وزير خارج��ه دولت وقت انگليس 
مي نويس��د: عقيده صريح و صادقانه من اين اس��ت كه چون 
مقصود نهايي ما فقط صيانت از حدود هندوستان مي باشد، در 
اين صورت بهترين سياست ما اين خواهد بود كه كشور ايران را 
در اين حال ضعف و توحش و بربريت بگذاريم و سياست ديگري 

را مخالف آن تعقيب نكنيم .«
   تفرقه افكني جديد

ايش��ان همچنين يكي از خباثت هاي جديد انگليسي ها براي 
تضعيف جمهوري اس��المي ايران و محور مقاومت را ايجاد دو 
دستگی و چند دستگي ميان مسلمانان آن هم در قالبي جديد 

معرفي مي كنند. 
معظم له مي فرمايند: »سياس��ت قديمي انگليسي ها مبني بر 
تفرقه بينداز و آقايي كن، در دستور كار جدي دشمنان اسالم 
قرار دارد. سياست ها و اقدامات انگليس��ي ها در دو قرن اخير 
منبع شر و نكبت براي ملت هاي منطقه است... در روزهاي اخير 
انگليسي ها در نهايت بي شرمي، ايران مظلوم و عزيز را تهديد 
منطقه ناميده اند اما همه مي دانند ك��ه برخالف اين اتهامات، 
اين انگليسي ها هستند كه هميشه منشأ و منبع تهديد و فساد 

و خطر و نكبت بوده اند.«
   فرد همراه سفير انگليس را شناسايي كنيد 

همانطور كه اش��اره ش��د برخي از نمايندگان مجلس نيز روز 
گذشته نس��بت به رفتار غيرقانوني س��فير انگليس در تهران 

واكنش نشان داده و خواهان اخراج وي از كشور شده اند. 
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در جلسه 
علني روز گذشته پارلمان در اخطار قانون اساسي اظهار كرد: 
وزارت امور خارجه بايد اقدام متقابلي در برابر س��فير انگليس 
انجام دهد چراكه كار هايي كه وي در تجمعات غيرقانوني انجام 

داد نفي استقالل ما محسوب مي شود. 
او افزود: س��فير انگليس با توئيت بازي س��عي مي كند حضور 
خود در تجمعات را انكار كند در حالي كه فيلم و مس��تندات 
الزم وجود دارد. در دو روز گذشته حداقل 20نفر از نمايندگان 
خواستار اخراج سفير انگليس شده اند، اما آقاي ظريف همچنان 

اقدامي انجام نداده است. 
حاجي دليگاني تصريح كرد: ما از وزير اطالعات مي خواهيم تا 
بررسي كند فردي كه همراه سفير انگليس در تجمعات حضور 
داشته چه كس��ي بوده اس��ت چراكه اين عناصر ضدامنيتي 
خارجي بايد شناس��ايي ش��وند و ما بايد در برابر دخالت هاي 

بيجاي بيگانگان بايستيم. 
   سفير انگليس بايد از ايران اخراج شود

احمد س��الك نماينده مردم اصفهان در جلس��ه علني ديروز 

پارلمان در تذكري ش��فاهي اظهار كرد: ما درخواست اخراج 
سفير انگلستان را داريم و از سپاه و انتقامي كه به شكل سيلي 
به دشمن زد نيز دفاع مي كنيم و ان شاءاهلل كه مشكالت گذشته 
جبران ش��ود. عبدالرضا مصري نايب رئيس مجلس ش��وراي 
اس��المي در پاس��خ به اين نماينده گف��ت: اميدواريم وزارت 
خارجه درباره جس��ارتي كه دولت انگلي��س در جواب حضور 
غيرقانوني و سؤال برانگيز سفيرش در آن مراسم داشت جواب 

دندان شكنانه اي به پير استعمارگر بدهد. 
   سفير انگليس  بايد اخراج شود 

همچنين مصطفي كواكبيان عضو فراكس��يون اميد مجلس 
شوراي اسالمي در همين جلسه در تذكري گفت: وزير خارجه 
انگليس به دنبال س��قوط هواپيماي اوكرايني و در پيروي از 
دولت تروريستي امريكا، ايران را به تحريم هاي جديد تهديد 

كرده است. 
وي افزود: ب��ه عنوان رئيس گروه دوس��تي پارلمان��ي ايران و 
انگليس به وزير خارجه انگليس اعالم مي كنم كه س��فير شما 
در تهران در اقدامي خارج از عرف ديپلماتيك و در مقام عكاس 
در اجتماعي كه شعار هنجارشكنانه سرمي دادند حاضر شده 

است. 
عضو فراكسيون اميد مجلس تصريح كرد: وزارت امور خارجه 
بايد جدي برخورد كرده و بار ديگر او را احضار كند، همچنين 
اقدامات تنبيهي جدي داشته باش��د و اگر قانع نشدند او را به 

عنوان عنصر نامطلوب از كشور اخراج كنند. 
   بی نتيجه ماندن 4 دهه دشمنی

همانطور كه اش��اره ش��د دش��منی ه��ای مس��تمر و دامنه 
دار انگليس��ی ها كه از لحظه ش��كل گيری انقالب اس��المی 
رسانی شد، تاكنون نتوانسته مانع از پيشرفت و توسعه  به روز 
كش��ور در عرصه های مختلف و منتهی به تضعيف جمهوری 
اس��المی ايران ش��ود و چنانچه گرايش يك جريان سياسی 
داخلی در كشور نبود امروز كف اهداف  انگليسی ها نيز نمی 
توانس��ت رنگ تحقق به خود بگيرد و گستاخی های مقامات 
اين كش��ور جای خود را به تواضع و كرن��ش در مقابل قدرت 

جمهوری اسالمی ايران می داد.

گستاخی های مقامات انگليسی بعد از دستگيری سفير اين كشور در اغتشاشات تهران

خباثتهایانگلیسعلیهایراندائمیشدهاست
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