
مزدوری انگلیس برای کاخ سفید
هدف قرار گرفتن هواپیمای بدون سرنش��ین امریکا در آب های سرزمینی 
جمهوری اسالمی ایران توسط رزمندگان پدافند هوایی سپاه در خردادماه 
گذشته و ناتوانی و درماندگی سران کاخ سفید برای هرگونه پاسخ نظامی، 
شکست هیمنه پوشالی امریکا و بی اعتباری توان نظامی این کشور را در افکار 
عمومی جهانی و به ویژه کشورهای وابسته به امریکا در منطقه و انفعال تیم 

افراطی دونالد ترامپ رقم زد. 
ناتوانی امریکا برای ضربه متقابل و فضای سنگین رس��انه ای پس از آن که 
نشانه روشن افول قدرت امریکا محسوب ش��ده و مستأجران کاخ سفید و 
تروریست های امریکایی را به شدت رنج می داد، ناگهان با توقیف نفتکش 
ایرانی در دریای مدیترانه از سوی نیروی دریایی ارتش انگلیس که با استفاده از 
شیوه دزدان دریایی صورت گرفت، به حاشیه رفت و توجه افکار عمومی جهانی 
را به سمت این ماجراجویی منحرف کرد. اقدام انگلیس در مغایرت آشکار با 
ضوابط و قوانین دریانوردی و روابط بین الملل قرار داش��ته و پیگیری  های 
دیپلماتیک و حقوقی جمهوری اس��المی ایران هم برای پایان دادن به آن 
بی ثمر ماند تا اینکه با توقیف نفتکش متخلف انگلیسی در خلیج فارس توسط 
نیروی دریایی سپاه، لندن وادار به عقب نشینی از ادعاهای پوچ و رهاسازی 

نفتکش ایرانی شد. 
با وارد شدن سیلی سخت جمهوری اس��المی ایران بر گونه تروریست های 
امریکایی در پایگاه عین االسد عراق و انفعال حقارت بار دونالد ترامپ که با 
تصور یا عبارت واقعی تر توهم خود با شهادت سردار سلیماني کار منطقه را 
یکسره کرده است، روند تحقیر و شکست امریکا از تشییع پیکر مطهر شهدای 
مقاومت در عراق و ایران و تصویب قانون اخراج نیروهای امریکایی از عراق 
شروع شد و ضربه موشکی جمهوری اسالمی ایران افول قدرت امریکا را از 
یک سو و توان ضربه متقابل جمهوری اسالمی را علیه امریکا از سوي دیگر 
به اثبات رساند. اقدامی که تحقیر شدید کاخ س��فید را به دنبال داشت، اما 
اشتباه سهوی سپاه در شلیک به هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین 
حالوت آن را تحت الشعاع قرار داد و البته بهانه ای برای امریکا و فرصت طلبی 
و موج سواری برخی عناصر احساسی و بعضاً مرعوب و خودباخته امریکا در 

داخل را فراهم ساخت. 
با اعالم خبر سقوط هواپیما بر اثر اشتباه سهوی نیروی انسانی در پدافند هوایی 
سپاه و پذیرش مسئولیت آن از سوی فرمانده هوافضای سپاه، متأسفانه برخی 
عناصر سیاسی، نظام را به پنهانکاری در اعالم به موقع خبر متهم و با تحریک 
احساسات و هیجانات جامعه، شکل گیری اجتماعات معدودی را در چند 
شهر و عمدتاً در تهران رقم زدند که با موج سواری عناصر ضدنظام و پادوهای 
دشمن به سرعت ماهیت افراطی و ساختارشکنانه پیدا کرد. عناصر کارگردان و 
محرک که بهانه فراخوان و اجتماعات اعتراضی را سقوط هواپیما و جان باختن 
عده ای از هموطنان قرار داده، اما در اجتماعات از شعارهای ساختارشکنانه 
استفاده کرده و به تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی جسارت کردند. حال 
که مردم در تشییع پیکر مطهرش، قدرشناسی و ارادت شان به او را برای جهاد 
و جانفشانی در دفاع از وطن و حرم در باال  ترین مقیاس به نمایش گذاشته و بر 
تداوم راهش تأکید داشتند، اما خبر دستگیری سفیر انگلیس توسط نیروی 
انتظامی که در حال فیلم برداری، سندسازی و هدایت اجتماعات اعتراضی، 
به همراه یکی دیگر از عناصر وابسته به سفارت کشورش مورد شناسایی قرار 
گرفت یادآور نقش نیابتی انگلیس در حادثه سقوط هواپیمای گلوبال  هوک 
امریکایی بود. پس از ملتهب شدن فضای روانی با سقوط هواپیمای اوکراینی 
و سوءاستفاده دشمنان از این ماجرا و موج سواری بر هیجانات و احساساتی که 
با آتش جنگ روانی و تبلیغی به آن دمیده شد جناب سفیر به صورت میدانی، 
این آتش را به سمت نمادهای عزت و اقتدار ملی هدایت می کرد آتشی که به 
داغ دل مصیبت زدگان افزوده و به مثابه نمک بر زخم عواطف جریحه دار شده 
ملتی است که در بحران و آتش  ناشی از ماجراجویی سران کاخ سفید، عزادار 

شده و از سردار تا خواهر و برادر هموطن خود را از دست داده اند. 
بدیهی است برخورد با برخی جوانان هیجان زده و احساسی مستلزم رأفت و 
تسامح  تا مرحله فروکش  کردن التهاب و بار روانی این هیجان است، اما برخورد 
با عناصر محرک و توطئه گر در این ماجرا به ویژه سفیر انگلیس که با وقاحت، 
نقش نیابتی و مزدوری خود برای کاخ سفید را به اجرا گذاشته و برخالف عرف 
دیپلماتیک و پروتکل های مرتبط به مداخله آشکار در امور داخلی رو آورده، 

جای هیچ تعارف و مصلحت اندیشی باقی نمی گذارد. 
منطق انگلیسی در برخورد با هرگونه مصلحت اندیشی و گذشت، تنها وقاحت 
و طلبکاری باالتر تولید می کند و همانگونه که تنها توقیف کشتی انگلیسی، 
لندن را برای متوقف ساختن رویه نامتعارف در آن راهزنی دریایی متقاعد 
کرد، اخراج س��فیر خاطی انگلیس به عنوان عنصر نامطلوب و ش��کایت از 
دولت انگلیس برای دست زدن سفیرش به این رفتار مغایر با ضوابط و قواعد 
دیپلماتیک می تواند پاس��خ حداقلی به لندن محسوب شود. همچنانکه از 
دیپلماسی عمومی برای آگاه سازی شهروندان و نخبگان انگلیسی نسبت به 
نفله شدن مالیات های آنان در سیاست های مزدوری و نیابتی دولتمردان و 

دیپلمات های انگلیسی برای امریکا نیز می توان بهره گرفت. 

كبريآسوپاررسولسنائیراد

رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي ستاد كنگره 2 هزار شهيد استان بوشهر: 

روحیه جهاد و مقاومت را براي نسل ها نهادينه کنید

بيانات رهبر معظم انقالب اسلالمي در ديدار 
اعضاي ستاد كنگره 2 هزار شهيد استان بوشهر 
كه در تاريخ 2۳ دي ۹۸ برگزار شده بود، صبح 
چهارشلنبه در محل اين همايش منتشر شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري ، حضرت آیت اهلل خامنه اي در این دیدار، 
استان بوشهر را منطقه اي حس��اس و سرشار از 
افتخ��ارات نظامي خواندند و افزودند: بوش��هر تا 
س��ال های طوالني از حضور اس��تعمارگران در 
این منطقه، در معرض تهدید دشمنان ایران بود 
اما با هدایت عالمان دیني و فداکاري ش��هیدان 
عالي مقامي همچون رئیسعلي دلواري با قدرت در 

مقابل این تهاجم ها ایستاد. 
رهبر انقالب برخاستن شهیدان نام آوري همچون 
دلواري، مهدوي، عاش��وري و گنجي از بوش��هر 
را نش��ان دهنده عمق فهم انقالب��ي و جهادي از 
اس��الم در این منطق��ه و تکرار ای��ن حقیقت در 
نسل های مختلف دانستند و گفتند: کاري کنید 
که یاد این ش��هیدان و ش��خصیت های برجسته 
در ذهن نس��ل های جدید ماندگار شود. ایشان با 
اشاره به دالوري هاي شخصیت مجاهد و مدافع 
حریم کشور یعني رئیسعلي دلواري در مبارزه با 
انگلیسي هاي متجاوز و همچنین ظرفیت باالي 
الگوس��ازي از ش��خصیتي مانند نادر مهدوي در 
تراز یک چهره مبارز بین الملل��ي، تأکید کردند: 
متأس��فانه بعضاً حتي اس��م این شخصیت هاي 
برجسته براي نسل جدید ناآشنا است در حالي که 
دستگاه هاي تبلیغاتي باید فکر جهاد را با شاخص 
کردن چهره هاي بزرگ جهادي گسترش دهند و 
عمق ببخشند. حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأکید 
بر لزوم فراگیر کردن این احساس واقعي که تنها 

راه نجات، ادامه دادن راه شهیدان است، افزودند: 
کش��وري برخوردار از انرژي، مع��ادن، امکانات 
گوناگون و با جایگاه حس��اس جغرافیایي، تنوع 
اقلیمي و جمعیت ۸۰ میلیون��ي مانند ایران که 
مورد طمع قدرت ها است، باید بتواند با کار و جهاد 
خود را اداره کند تا عزت آن لگدکوب نشود، البته 
امروز به برکت انقالب اسالمي، ملت ایران ایستاده 
اس��ت اما باید روحیه جهاد و مقاومت به گونه اي 
نهادینه شود که راه قطعي نس��ل های پي در پي 

قرار گیرد. 
   ايران اسالمي قدرت امريكا را تنزل داد  

فرمانده کل س��پاه نی��ز روز گذش��ته در کنگره 
سرداران و 2121 شهید اس��تان بوشهر با بیان 
اینکه ایران اس��المي قدرت امریکا را تنزل داد  ، 
گفت: امریکا با ترور ش��هید س��لیماني خطایي 
راهبردي کرد اما  با ای��ن کار، مبارزه علیه امریکا 

 جهاني شد. 
به گزارش س��پاه نیوز، س��ردار سرلشکر پاسدار 
حس��ین س��المي با بیان اینکه این روزها عطر 
دل انگیز و رایحه  دلنشین شهادت سرتاسر فضاي 
میهن اس��المي ایران و جهان اس��الم را سرشار 
کرده است، اظهار داشت:  شهادت فرمانده شجاع، 
بي نظیر و تکرارناشدني جبهه مقاومت اسالمي، 
مجاهد خس��تگي ناپذیر، نماد درخشان و ستاره 
پرفروغ سپهر افتخارات امت اسالم سردار شهید 
و رشیدمان حاج قاسم سلیماني و همرزمانش و 
همچنین شهادت جمعي از دلدادگان آن شهید 
واالمق��ام را تس��لیت و تعزیت ع��رض مي کنم . 
وي  جان باختن جمعي از دلدادگان آن ش��هید 
واالمق��ام در کرم��ان و ش��هادت عزیزان مان در 
حادثه غم انگیز سقوط هواپیما در روزهاي اخیر 

را  تس��لیت گفت و افزود: براي من حضور در این 
جمع  باش��کوه، در این محفل بهشتي و میزباني 
شهیدان و افتخار میهماني در محضر آنان افتخار 

بزرگ و فراموش ناشدني است . 
   بوشهر محل طلوع خورشيد مقاومت

فرمانده کل سپاه از بوشهر به عنوان نماد مشرق 
مقاوم��ت نام ب��رد و تصری��ح کرد: این اس��تان 
محل طلوع خورش��ید مقاومت و مب��ارزه علیه 
استعمار از قرن ها قبل اس��ت، اینجا زادگاه نبرد 
و مجاهدت علیه متجاوزان و اش��غالگران است. 
سینه ستبر امت اسالم در مقابل دشمنان، صخره 
تسخیرناپذیر مقاومت و ثبات قدم ایران بزرگ و 
اسالمي در مقابل اس��تعمارگران است. در عین 
حال بوشهر مغرب قدرت هاي استعماري و محل 
غروب آنان اس��ت. این واقعه هاي افتخارانگیز و 
باشکوه این س��رزمین به زیبایي در تاریخ زنده و 
جاري آن نوشته اس��ت. وي افزود: شهدا امنیت، 
عزت، شرف و کرامت ما هستند بدون آنکه دیده 
شوند و صخره هاي سرسختي هستند که این ملت 
و اس��تقالل و عظمت آن همه به این صخره هاي 

مستحکم متکي است . 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهدا  از این کشور 
پاسداري مي کنند، گفت: شهدا نگهبانان واقعي 
کشورند  که روح شجاعت، ثبات قدم و ایستادگي 
در مقابل دش��من را به عنوان ی��ک فرهنگ در 
جامعه  جاري کرده و  درس استقامت به همگان 
دادند  و به م��ا تأکید کردند که مي ت��وان به اذن 
خداوند و با تکیه بر نصرت ه��اي الهي در مقابل 
هر دشمني با هر درجه اي از هیبت ایستاد، زانو 
نزد، کرنش نکرد و پیش رفت و قله ها را فتح کرد 
و پرچم ها را به اهتزاز درآورد و اراده یک ملت را بر 

ائتالفي از قدرت هاي بزرگ تحمیل کرد. 
   دشمن همه عرصه ها را به جنگ تبديل 

كرده است
فرمانده کل س��پاه ب��ا بیان اینکه دش��من همه 
عرصه ها را به جنگ تبدیل کرده اس��ت، گفت: 
آنان عرصه اقتصادي را به ی��ک نبرد جهاني در 
مقابل ایران تبدیل کردن��د تا زمینه از بین بردن 
اعتماد مردم به این نظ��ام را فراهم کند؛ تالش 
کردند حجاب و حیا را از م��ردم بگیرد و مردم را 
در مقابل نظام قرار دهند. در عرصه سیاسي هم 
تالش کردند ایران اس��المي را منزوي کنند اما 
ایران به عنوان قطبي مه��م ، در معادالت جهان 

محور ارتباطات سیاسي شده است. 
سالمي در ادامه خاطرنش��ان کرد: دشمن تمام 
توان خود را به کار برد تا قلب ها را بلرزاند و مردم 
ما را بترس��اند و تردی��د ایجاد کند ام��ا مردم ما 
مس��تحکم ت��ر و ثابت قدم تر ش��دند و در مقابل 
مشکالت ایس��تادند و عظمت و شکوه مقاومت 
اس��تثنایي را در جهان به نمایش گذاشتند. وي 
افزود: نظام مقدس جمهوري اسالمي توطئه هاي 
دشمن را خنثي کرد و دشمنان ما در هر جبهه  اي 
وارد شدند راه بسته ش��د به دلیل آنکه خداوند 
اجازه غلبه کفار بر مسلمانان را نمي دهد و زمین 
صحنه تحقق وعده های الهي شده است. فرمانده 
کل سپاه با اشاره به اینکه دشمن در صحنه هاي 
مختلف به صورت مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم 
شکست خورده اس��ت، اضافه کرد: دشمن هیچ 
کاري نتوانس��ت انجام دهد و تاریخ این کش��ور 

سرشار از افتخارات و پیروزي هاي بزرگ است. 
   رژيم هاي مرتجع اشتباه

 امريكا را تكرار نكنند
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه آثار پوسیدگي 
امریکا را به وضوح مي توان دید، گفت: دش��من 
تالش ک��رد پاس��خ شکس��ت هاي س��ریالي و 
ناکامي هاي متوالي را در یک نقطه یعني شهادت 
سردار س��لیماني جبران کند. او مي خواست در 
یک نقطه به همه شکس��ت ها پاس��خ دهد. ترور 
این فرمانده بزرگ که مظهر انقالب بود را اندازه 
همه شکست هایي که خورده بودند مي دانستند 
ولي از نظر ما بسیار باالتر بود. وي افزود: مردم با 
تفکرات و نظرات مختلف آمدند و دریایي از امواج 
خروشان ساختند و 7 میلیون نفر در تهران زیر 
تابوت سردار سلیماني را گرفته بود و بر امریکاي 
جنایت کار نفری��ن مي کرد و دنب��ال یک انتقام 

بزرگ بود. 
فرمانده کل س��پاه در ادامه تصری��ح کرد: انتقام 
سخت ش��کل گرفت و هیمنه آنها شکسته شد. 
بر طبل جنگ مي کوبیدند تا از انتقام ملت ایران 
رهایي یابند ولي با عملیات انتقام همه محاسبات 
دشمن در هم فرو ریخت و به ملت ایران اعتباري 
جدید در ارتفاع بلند جهان اف��زود. وي تصریح 
کرد: این انتقام میزاني قابل اعتنا براي ملت ایران 
بود و بازدارندگي ما را کامل کرد و باز هم هشدار 
مي دهیم اشرار عالم از ش��رارت دست بردارند و 
رژیم هاي مرتجع مراقب باش��ند و اشتباه امریکا 

را تکرار نکنند. 

سیاست نماز
خطیب جمعه این هفته پایتخت رهبر معظم انق��الب، حضرت آیت اهلل 
خامنه اي خواهند بود. این اتفاق حتي اگر در امتداد رویدادهاي سریالي دو 
هفته اخیر هم نمي افتاد، باز پس از هشت سال قابل توجه بود. آخرین حضور 
ایشان در تریبون نماز جمعه پایتخت به بهمن سال 9۰ برمي گردد و حاال در 
ادامه دور تند اتفاقات این روزها، حضور رهبری در نماز جمعه معناي دیگر 
مي گیرد. اگر قرار صرفاً بر صحبت با مردم بود که در همان حس��ینیه امام 
خمیني این اتفاق مي افتاد. اما این نماز در این روزهاي خاص، خود اتفاقي 
خاص است. به عقل زمیني من مي آید که رهبر شخصاً آمده اند تا فضاي رواني 
جامعه را مدیریت کنند در روزهایي که حال دل و روح مردم خوب نیست. 
این حضور البته یقیناً نمي تواند خالي از پیام بین المللي باشد، از این منظر 

نماز جمعه این هفته پایتخت ایران یک تیر است و هزار و یک نشان!
مقام معظم رهبری بارها ملت را »غیرمستقیم« به راهپیمایي هاي 22 بهمن 
یا تشییع شهدا دعوت کرده، اما خود در آنها حضور نداشته است. مواردي 
همچون تجمعاِت کم نظیر ۸ و 9 دي ۸۸ هم بوده که ایشان در شکل گیري 
آن نقش ایفا نکرده  است، اما آنچه مردم انجام داده اند، دقیقاً مطابق با اعتقاد 
قلبي رهبر بوده و تأیید و تشکر مکرر ایشان را به همراه داشته است. همه 
این تجمعات، در نهایت به تقویت انسجام و امنیت داخلي کشور و استحکام 
موقعیت بین المللي ایران کمک کرده اس��ت. این همان چیزی است که 
رهبري مي خواهند؛ شخص خود را داراي موضوعیت نمي بیند و همواره  

ملت  را به عملکردي دعوت مي کند که به تقویت ایران بینجامد. 
حاال هم این نماز، امتداد همین سیاس��ت 3۰ س��اله اس��ت، امتداد همه 
زمان هایي که آقا تجمعات و حضورهایي را که تعبی��ر به حمایت از ایران 
مي شود )چه راهپیمایي، چه انتخابات، چه تشییع ش��هدا و... ( پر تعداد و 
وزین مي خواهند. حال اما رهبري خود قدم به میدان گذاشته  است؛ دعوت 
نمي کند کسي بیاید، اما همین که او مي آید، یعني ملت خواهند آمد. اگر 
تا دیروز گزاره هاي دعوت غیرمستقیم مردم را در افعال آینده و پیش بیني  
گونه عیان مي کرد و مثالً مي گفت »مردم در 22 بهمن به میدان خواهند 
آمد« و این یعني که مردم بیایید، حاال این گزاره دعوت غیرمستقیم، به جاي 
جمالت پیش بیني کننده، در »آمدن خود او« تجلي یافته است. او دیگر 
نمي گوید »مردم به فالن راهپیمایي خواهن��د آمد« تا مردم بیایند، بلکه 
خودش مي آید و مي داند ملت به صرف حضور او، خیابان ها را پر خواهند کرد 
و در این حضور، به او اقتدا خواهند کرد. از این منظر، حضور رهبر انقالب در 
نماز جمعه پس از هشت سال، یک »مانور قدرت« تمام عیار است، حتي اگر 

این مانور قدرت هدف اصلي نباشد. 
ایشان دو ماه پس از آشوب هاي بنزیني آبان 9۸، دو هفته پس از ترور یکي 
از عالي رتبه ترین فرماندهان نظامي  که بسیاري در جهان او را نفر دوم ایران 
مي دانستند، و 1۰ روز پس از حمله به پایگاه امریکایي عین االسد و حادثه 
هدف  گرفتن اشتباهي هواپیمای مسافري اوکراین و آشوب هاي کوچک 
براندازان در تهران  به نمازجمعه مي آید و به عنوان رهبر ایران، مؤلفه اصلي 
قدرت ایران را به رخ جهان خواهد کش��ید؛ و آن چیزي نیست جز پایگاه 
اجتماعي نظام. مؤلفه اي که رسانه هاي مخالف ایران تالش مي کنند با جا 
زدن جمعي چند صد نفره به جاي جمعیت چند میلیوني تشییع فرمانده 
نیروي قدس سپاه، آن را به چالش بکشند. رهبري قدرتش و در واقع قدرت 

ایران را در دو چیز مي داند، ایمان و مردم. 
جمعه روز نشان دادن این قدرت است. نماز جمعه این هفته نماد اقتداي ملت 
به ولي فقیه خواهد بود، اقتدا به اصل حضور ایشان، و اقتدا به سیاست هاي 
ایشان و اقتدا به نماز ایشان؛ و این گونه نماز جمعه بخشي از سیاست ورزي 
اسالمي است. ایشان یقیناً در این خطبه ها براي ما مردم، تبیین هاي رهبرانه و 
هدایتگرانه خاص خود را خواهند داشت، اما اصل حضور ایشان و اصل حضور 
مردم اولین پیام به همه است تا اگر تصاویر هوایي تشییع سردار را نخواستند 

ببینند، تصاویر مصالي تهران در روز 27 دي 9۸ را به خاطر بسپارند. 

نان اصالح طلبان
 در دمیدن اختالف میان جناح رقیب است

نلان اصالح طلبلان در دميلدن بله اختلالف ميلان جنلاح رقيلب 
اسلت، در حالي كه آنلان در ميلان خلود، اختالفاتي جلدي دارند. 
کمال سجادي، س��خنگوي جبهه پیروان خط امام و رهبري در گفت وگو با 
فارس در پاس��خ به این س��ؤال که چرا تمرکز جناح رقیب که اصالح طلبان 
هستند، روي هدف قرار دادن وحدت اصولگرایان واقع شده و بیشتر تالش 
آنان معطوف به ایجاد ش��کاف در میان این ائتالف است،گفت: البته تأکید 
روي اختالف و وجود ش��کاف در میان اصولگرایان همواره از کلیدواژه هاي 
ادبیات سیاسي اصالح طلبان بوده است. در واقع به قول معروف نان این گروه 
در دمیدن به اختالف میان جناح رقیب اس��ت و این در حالي است که خود 
اصالح طلبان درون اردوگاه خود دست به تشکیل شوراها و مجامعي زده اند 
تا در میان نیروهایشان انسجام ایجاد کنند و بسیار هم در این زمینه جدي 
هستند. در مقابل دست گذاش��تن روي نقاط اختالف اصولگرایان و مبالغه 
درباره آن و تبلیغات درباره این اختالفات از راهبردهاي انتخاباتي اصلي آنان 
است اما در واقعیت چنین نیست و اختالفاتي که آنها رویش تأکید دارند، به 
آن شدت در میان اصولگرایان وجود ندارد. همچنین اصالح طلبان در میان 
خود اختالفاتي جدي دارند و البته این طبیعي است ولي آنها روي آن تبلیغات 
مي کنند. در اردوگاه اصولگرایان تالش شده است تا با تعریف سازوکار و ایجاد 
همگرایي در نهایت وحدت ایجاد شود و این امیدواري به وجود آمده است، که 

این سازوکار از تفاوت دیدگاه ها گذر کرده و به فهرست واحد برسد. 
وي تصریح کرد: متأسفانه در فعالیت هاي سیاس��ي برخي از افراد و گروه ها 
شاگردان خوش حافظه ماکیاولي هستند که یکي از شعارهاي وي این بود که 
هدف وسیله را توجیه مي کند. آنها به هر وسیله اي مي خواهند که افراد خوش 
چهره و داراي آراي مناسب در جامعه را تخریب کنند. اگر همین وزراي کابینه 
آقاي روحاني را در نظر بگیریم و کسي بخواهد آنها را زیر ذره بین بگذارد ممکن 
است مشکالت بسیاري داشته باشند. یا همین نامزدهاي اصالح  طلب! اگر بنا 
بر تخریب باشد، بسیاري از آنها در سوابق مدیریتي خود، زندگي شخصي  خود 
و یا فرزندانشان مي شود کارهاي تخریبي فراواني انجام داد، درحالي که چنین 

کاري نه اسالمي است و نه اخالقي است. 
این فعال سیاسي اصولگرا اضافه کرد: در یک انتخابات با ویژگي هاي یاد شده 
که جوانمردانه نیز باشد، باید روي نقاط قوت یک نامزد تأکید شود و تخریب 
در واقع یکي از شیوه هاي انتخاباتي غربي و به ویژه امریکایي هاست. برخي از 
افراد در کشور ما نیز ماکیاولیستي برخورد کرده و با همین روش ها در انتخابات 
رقابت مي کنند، وگرنه هر سیاست مداري داراي نقاط قوت و ضعف به صورت 

همزمان است. 

  گزارش

 نماز جمعه اين هفته تهران به امامت 
رهبر معظم انقالب اسالمي برگزار مي شود

سلتاد نماز جمعه تهلران در اطالعيله اي اعالم كلرد نملاز جمعه اين 
هفته تهلران به امامت رهبلر معظم انقالب اسلالمي برگزار مي شلود. 
در این اطالعیه آمده است: در آستانه س��الگرد پیروزي انقالب اسالمي و در 
طلیعه گام دوم انقالب، نماز جمعه این هفته به امامت حضرت آیت اهلل العظمي 
خامنه اي )مدظله العالي( و با حضور پر شور مردم بصیر و انقالبي در مصالي 
امام خمیني برگزار مي شود و ملت مؤمن و س��رافراز ایران اسالمي بار دیگر 
صحنه هایي از همبستگي، شکوه و عظمت خود را به نمایش خواهند گذاشت. 
توضیح بیشتر در مورد این مراسم و نحوه حضور نمازگزاران محترم از طریق 

ستاد نماز جمعه تهران اعالم خواهد شد. 

با حكم رهبر معظم انقالب انجام شد
انتصاب نماينده ولي فقیه 
در کهگیلويه و بويراحمد

حجت االسلالم  حكملي  در  خامنله اي  آيلت اهلل  حضلرت 
سليدنصير حسليني را به عنلوان نماينلده ولي فقيله در اسلتان 
كهگيلويله و بويراحملد و امام جمعله ياسلوج منصلوب كردنلد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري در حکم رهبر انقالب 
اسالمي خطاب به حجت االسالم سیدنصیر حسیني آمده است: اکنون که جناب 
حجت االسالم والمسلمین آقاي ملک حسیني دام بقائه از نمایندگي ولي فقیه در 
استان کهگیلویه و بویراحمد استعفا نموده اند جنابعالي را به نمایندگي خود در 
آن استان و امامت جمعه  یاسوج منصوب می کنم.  ارزش های دیني و انقالبي 
اقوام غیور و پاک سرشت آن استان و خدمات آنان به نهضت اسالمي از دوران 
پیش از پیروزي انقالب و سپس حضور آنان در صحنه هاي حساس انقالبي و 
اجتماعي و سیاسي در همه  دوران پس از انقالب فراموش نشدني است. توصیه  
مؤکد اینجانب حضور مردمي و ارتباط صمیمي جنابعالي با همه  قشرهاي مردم 
و رابطه  گرم و پدرانه با جوانان و نونهاالن آن منطقه است. تبیین و هدایت دیني و 
سیاسي در خطبه هاي بلیغ نماز جمعه توصیه  دیگر اینجانب است. الزم مي دانم 
از خدمات و زحمات جناب آقاي ملک حس��یني و نیز جناب حجت االسالم 

حسیني امام جمعه  پیشین یاسوج تشکر کنم. 

كنايه كدخدايي به رئيس جمهور
پیشگامي در پروژه ضدملي تأسفبار است

سلخنگوي شلوراي نگهبلان بلا بيلان اينكله جنجلال بلراي 
تأييلد افلراد فاقلد صالحيلت تازگلي نلدارد، تصريلح كلرد: املا 
پيشلگامي رئيس جمهلور در ايلن پلروژه ضدملي تأسلفبار اسلت. 
عباسعلي کدخدایي در صفحه شخصي خود در توئیتر به موضوع جنجال 
و اصرار ردصالحیت شدگان براي تأیید اشاره کرد و نوشت: جنجال براي 
تأیید افراد فاقد صالحیت تازگي ندارد، اما پیش��گامي رئیس جمهور در 
این پروژه ضدملي تأسفبار است. البته نمي دانستیم عدم تأیید بستگان به 
معني حذف جناح هاي دیگر اس��ت. رئیس جمهور روز گذشته در جلسه 
هیئت دولت و خطاب به دست اندرکاران انتخابات گفته بود: »... به مردم 
نگوییم که در برابر یک صندلي مجلس 17 نفر، 17۰ و یا17۰۰ نفر کاندیدا 
هستند، ببینیم از چند جناح 17۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ 17 نفر از چند 
جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمي ش��ود. ...«گفته مي شود کامبیز 
مهدي زاده، داماد حسن روحاني که از حوزه انتخابیه تبریز ثبت نام کرده 

بود از سوي شوراي نگهبان رد صالحیت شده است. 
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   نقلش گسلترده 
مهدی پورصفا

    تحلیل
سردار شهيد قاسم 
سلليماني در نبرد 
مقابل گروه هاي تروريستي چنان حياتي و با ارزش 
است كه شايد براي شناخت دقيق آن نياز به گذشت 
سال ها از اصل اين ماجرا و مشخص شدن نقشه هاي 
شليطاني غرب بلراي منطقله خاورميانله دارد. 
در تاریک ترین لحظات هجوم داع��ش به عراق و 
زماني که مسئوالن این کشور ملتمسانه به دنبال 
دریافت کم��ک از امریکا و ای��ران بودند، تنها یک 
نفر بود که توانست مس��یري امیدوارکننده براي 
مقابله با داعش در دروازه ه��اي بغداد فراهم کند. 
قاس��م س��لیماني، فرمانده نیروي قدس ایران با 
هماهنگي مستقیم با فرمانده کل قوا اجازه کمک 
گسترده نظامي به عراق براي مقابله با داعش را به 

دست آورد. 
جنگنده ه��ای ایراني ب��ا هماهنگ��ي دولت عراق 
س��تون هاي داعش را در نزدیکي س��امرا بمباران 
کرده و با کند کردن پیشروي داعش اجازه تشکیل 
یک حلقه دفاعي به دور بغ��داد براي جلوگیري از 
نفوذ تروریس��ت هاي تکفیري را فراهم کردند. در 
مرحله بعدي کمک هاي نظامي به س��مت کردها 
سرازیر ش��د و در نهایت اولین گام در عقب راندن 
داعش با عملیات مشترک نیروهاي کرد و ارتش 

عراق شهر آمرلي آزاد شد. 
نبرد علیه داعش در سوریه و عراق از آن پس نزدیک 
به چهار س��ال دیگر به طول انجامید تا زماني که 
ابوکمال اولین شهري که در سوریه به تصرف داعش 
در آمده بود، در عملیاتي تخت فرماندهي س��ردار 

قاسم سلیماني آزاد شد. 
   تهديد ايران در مقابله با بوش چگونه كنار 

زده شد
نقش سردار سلیماني در مدیریت منطقه از سال 
1376 آغاز شد، زماني که وي به فرماندهي نیروي 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي رسید. نیرویي 
که هدف آن حفظ دس��تاوردهاي انقالب اسالمي 
بود و به تدریج تبدیل به یکي از مؤثرترین نهادهاي 

نظامي در ایران تبدیل شد. 
نقش س��پاه قدس به عنوان یک نه��اد نظامي در 
ابتدا چندان میان افکار عمومي مش��خص نبود، 
اما به دلیل نقش��ي که در مقابله با تهاجم نظامي 
امریکا و رژیم صهیونیس��تي علیه ایران بازي کرد 
به تدریج به عنوان یک قدرت اساس��ي در سطح 

منطقه مطرح شد. 
ش��اید نقطه اوج گیری این حرکت ب��ه زماني باز 
مي گش��ت که در پي حادث��ه یازدهم س��پتامبر 
نیروهاي امریکایي یک لشکرکشي تمام در منطقه 
خاورمیانه را آغاز کردند. در ابتدا افغانستان و سپس 
عراق اشغال شد و بسیاري بر این گمان بودند که 
ایران گزینه بعدي براي حمله نظامي خواهد بود. 
در این میان س��پاه قدس توانس��ت با ایجاد یک 
عمق راهب��ردي در منطقه این تهدی��د را به طور 
کامل خاتمه دهد. خاتمه دادن به این تهدید اولین 

دستاورد مهم قاسم سلیماني بود. 
نقطه اوج این نبرد نیز به س��ال 2۰۰6 میالدي باز 
مي گردد. قاسم س��لیماني در این نبرد فرماندهي 
مستقیم صحنه نبرد را بر عهده داش��ت و در اوج 
حم��الت هوایي رژیم صهیونیس��تي ب��ه صورت 
اضطراري از طریق س��وریه به ایران بازگشت تا در 
جلس��ه اي با حضور رهبر معظم انقالب اس��المي 
و سایر مس��ئوالن ش��رکت کند. بعد از بازگشت 
سردار س��لیماني به لبنان بود که جریان نبرد به 
نفع حزب اهلل لبنان بازگش��ت و یگان زرهي رژیم 
صهیونیستي متشکل از تانک هاي مرکاوا در مناطق 
جنوبي لبنان به وسیله موشک هاي کورنت روسي 
که از زرادخانه سوریه در اختیار آنان قرار گرفته بود، 

زمین گیر شدند. 
این حرکت بار دیگر در فلسطین و نوار غزه تکرار شد 
و توانست به تعبیر رهبري دست خالي آنان را در 

مقابله فراگیر با رژیم صهیونیستی پر کند. 
   شاهكار سپاه قدس در مقابله با گرو ه هاي 

تروريستي 
در این می��ان نب��رد تمام عیار ایران ب��ا گروه هاي 
تروریستي در عراق و س��وریه مهم ترین شاهکار 

قاسم س��لیماني است. موج گس��ترده ناآرامي در 
سوریه از سال 2۰11 و از منطقه درعا آغاز شد که 
به س��رعت با دخالت طرف هاي خارجي از جمله 
کشورهاي عربي و امریکا به یک درگیري تمام عیار 

کشانده شد. 
یک پل هوایي تمام عیار از کشورهاي اروپاي شرقي 
تس��لیحات روس��ي را که با پول قطر، عربستان و 
امارات خریداري شده بود به ترکیه، اردن و لبنان 
انتق��ال مي داد تا به دس��ت گروه ه��اي جهادي و 

سلفي برسد. 
زماني که نظام سوریه در حال فروپاشي بود و دمشق 
پایتخت این کشور در آستانه سقوط قرار داشت، باز 
هم این قاسم سلیماني بود که به کمک این کشور 
رفت. در ابتدا این حزب اهلل لبنان بود که در عملیات 
آزادسازي ش��هر القصیر توان نظامي خود را به رخ 
متحدان غربي کشید و در ادامه مستشاران ایراني 
وظیفه بازآرایي و تجدید حیات ارتش سوریه را بر 
عهده گرفتند.  هر چقدر نبرد شدت مي یافت بسیج 
نیروها از دو طرف گسترده تر مي شد. تشکیل گروه 
تروریستي داعش از بقایاي شاخه عراق القاعده و 
تصرف سریع مناطق مختلف در سوریه و عراق از 
جمله نقطه اوج این نبرد بود. داعش پیچیده ترین 
و گسترده ترین گروه تروریستي بود که از امکاناتي 
جهاني بهره مي برد. گروهي که سربازان افرادي از 
۸۰ ملیت مختلف تش��کیل مي دادند و مي رفتند 
که به راس��تي حکومتي جهاني را تشکیل دهند. 
در اینجا بود که باز هم حضور قاس��م سلیماني به 
مهم ترین برگ برنده ایران تبدیل شد. اولین نقطه 
مقاومت ایران در منطقه جلوال در استان دیالي عراق 
بود و به تدریج بقیه مناطق عراق همچون تکریت، 

سامرا، فلوجه و االنبار آزاد شدند. 
در س��وریه نیز حضور نیروهاي هوافضاي روسیه 
توانس��ت برتري هوایي را به سمت محور مقاومت 
عوض کند. از س��وي دیگر رزمندگان��ي از عراق و 
افغانس��تان نیز به یاري ارتش س��وریه، نیروهاي 
ح��زب اهلل و کردهاي س��وریه آمدند. پیش��روي 
نیروهاي گروه هاي تروریستي نه تنها متوقف شد 

بلکه در کمتر از سه سال در سوریه و عراق به نقطه 
پایاني خود رسید. 

سردار سلیماني با این عملکرد خود نه تنها در خارج 
از ایران بلکه در داخل ایران صرف نظر از هر گونه 
گرایش سیاسي به محبوبیتي باور نکردني رسید.   
نظرسنجي مؤسس��ه ایران پل که طي سه مرحله 
در سال 2۰19 انجام شد نشان داد که سردار قاسم 
سلیماني محبوب ترین شخصیت سیاسي در ایران 
محس��وب مي ش��ود؛ محبوبیتي که به خوبي در 
عزاداري سرتاسري اقش��ار مختلف مردم ابران در 

هنگام خبر شهادت وي روشن بود. 
   شهيد قاسلم سلليماني براي آينده چه 

ساخت
نق��ش قاس��م س��لیماني در مقابله ب��ا گروه هاي 
تروریستي ش��اید در ش��رایط فعلي چندان قابل 
درک نباشد و س��ال ها بعد با مشخص شدن ابعاد 
توطئه غرب در این منطقه قابل درک است. زماني 
که کشورهاي غربي از نبردي 3۰ ساله در منطقه 
بر سر درگیري هاي مذهبي سخن مي گفتند این 
ایران به رهبري قاسم س��لیماني بود که توانست 
این توطئه را خنثي کند.  توطئ��ه اي که قرار بود 
به ریشه کنی کامل نقش اسالم در امور سیاسي و 
دین زدایي کامل این منطقه تبدیل شود. هم اکنون 
نه تنها تروریس��ت ها در منطقه خاورمیانه به طور 
کامل سرکوب شده اند، بلکه ش��اهد این هستیم 
که بازگشت تروریست هاي داعشي به اروپا موجب 

دردسرهاي فراواني براي غرب شده است. 
براي درک نقش سردار شهید قاسم سلیماني در 
مقابله با داعش شاید همین نکته بس باشد که پس 
از شهادت ایشان بار دیگر حمالت داعش به مقرهاي 
نیروهاي نظامي عراق فزوني گرفته است. با این حال 
ذکر این نکته هم ضروري است که اقدامات سردار 
حاج قاسم سلیماني چنان ذخیره معنوي و مادی 
گسترده اي براي محور مقاومت فراهم کرده است 
که بازگشت به شرایط قبلي حتي با قدرتي همچون 
امریکا نیز امکان پذیر نخواهد بود. مسئله اي که هم 

اکنون تمام کارشناسان به آن معترف هستند. 

حاج قاسم  چگونه طوفان تروریسم را متوقف کرد

leader


