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دستاویزامریكابرايترور

۱ - بر اس��اس قواعد و قوانين حقوق بين المللي، الزمه دفاع مش��روع، 
وقوع حمله مس��لحانه از جانب دشمن اس��ت. اين قاعده تا پايان عصر 
دوقطبي و جنگ سرد از طرف قدرت هاي بزرگ محترم شمرده شده 
و مورد استناد قرار مي گرفت اما با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي 
شوروي، نظام سلطه و استكبار غربي كه خود را مالك جهان دانسته و 
در پي نظام نوين جهاني و رسميت بخش��ي به كدخدايي خود بر همه 
جهان بود پا را فراتر گذاش��ته و تعريفي جديد از دفاع مشروع را تحت 
عنوان حمله قريب الوقوع وارد ادبيات حقوقي كرده و مدعي شد دولت ها 
)منظور از دولت ها فقط دولت امريكاست( حق دارند حمله قريب الوقوع 
را شناسايي و پيش بيني كرده و پيش دستانه قبل از آن كه دشمن اقدام 
كند با بهره گيري از همه ابزارها اعم از استفاده مستقيم و غيرمستقيم 
از نيروي مسلح، ربايش، ورود به كشور هدف و ترور، حمله پهپادي و... 

به اصطالح مانع از تحقق حمله قريب الوقوع شوند. 
۲ - تاريخ امريكا فقط به اشغالگري، كودتا و تجاوز به كشورهاي مختلف 
خالصه نمي ش��ود بلكه پر اس��ت از حركت بر خالف قوانين و موازين 
بين المللي و كشتار و ترور رهبران ساير كشورهاي جهان. تا پيش از دهه 
۷۰ ميالدي، دولت هاي امريكا بر اساس قوانين استكباري، ترور رهبران 
و افراد مؤثر كشورها را مجاز مي دانس��تند. در اوايل دهه ۷۰ ميالدي، 
مجلس س��ناي امريكا ترور رهبران و افراد اثرگذار س��اير كش��ورها را 
ممنوع اعالم كرد اما دولت هاي مستكبر امريكا با تغيير كلمات كماكان 
به ترورها ادامه دادند، مث��اًل به جاي كلمه »ت��رور« از واژه »قتل هاي 
هدفمند« و به ج��اي »بمباران هواي��ي رهبران كش��ورها« از جمله 
»حمالت پهپادي عليه رهبران تروريست« استفاده كرده و با استفاده 
از شيوه هاي نامتعارف، ممنوع، غيرانساني و ضدبشري نظير: »ترورهاي 
بيولوژيك«، »ترورهاي راديواكتيويته«، »ترورهاي شيميايي«، »اسقاط 

هواپيما« و... نسبت به حذف رهبران كشورها اقدام كردند. 
۳ - طي ۵۰ سال گذش��ته دولت هاي امريكا با توسل به همين قانون 
داخلي و خود نوشته اقدام به ترور رهبران كشورهاي متعدد نموده كه 
ترور  »سالوادور آلنده- شيلي«، »نگودينه ديم- ويتنام«، »سوكارنو_ 
اندونزي«، »پاتريس لومومبا- كنگو«، »رافائل تروجيلو- دومنيكن«، 
»رادان كاراجيچ- صربستان«، »قذافي- ليبي« نمونه هايي از آنها است. 
امريكايي ها وقاحت و بي شرمي را از حد گذرانده و در آخرين نمونه حتي 
برخالف همان كاريكلماتور )قانون دستكاري شده داخلي( ناجوانمردانه 
فرمانده ارشد نظامي ايران )سپهبد حاج قاسم سليماني كه  به دعوت 
رسمي دولت عراق عازم آن كشور بود( را در فرودگاه بغداد ترور كردند 
و ترامپ بالفاصله در توجيه اقدام وحشيانه خود به قانون »حمله قريب 
الوقوع« استناد كرده و مدعي شد از آنجا كه سردار سليماني خود را براي 
حمله قريب الوقوع عليه منافع امريكا آماده مي كرد ما او را ترور كرديم. 
افتضاح حاصل از حماقت آشكار دون كيشوت امريكا آنقدر سنگين بود 
كه هيئت حاكمه امريكا در برابر موج سهمگين انتقادهاي بين المللي 
 CNN چاره اي جز عقب نشيني نداش��تند. مايك پمپئو در مصاحبه با
از توجيه و اقناع اف��كار عمومي در باره حمله قري��ب الوقوع درمانده و 
مستأصل شده و مانند موشي كه در اتاق دربسته گير افتاده باشد به در 
و ديوار مي زند و ترور سردار سليماني را بخشي از »راهبردي بزرگ تر« 
براي بازدارندگي ايران و ديگر رقباي امريكا از جمله روسيه و چين اعالم 
مي كند كه با روايت اوليه واشنگتن درباره انگيزه اين ترور فاصله قابل 

توجهي دارد. 
٤ - ترامپ بر اساس برآورد غلط از ايران اقدام به ترور سردار دل ها نمود. 
برآورد امريكا در باره ايران مبتني بر پنج پاي��ه بود و تصور مي كرد كه 
اوالً وخامت شديد اوضاع اقتصادي ايران قدرت هر گونه پاسخ گويي را 
از ايران سلب مي كند. ثانياً دوقطبي موجود در صدر حاكميت ايران و 
وجود برخي افراد غربگرا و تصميم سازي شبكه نفوذ، مانع از هر گونه 
اجماع براي پاسخ گويي خواهد بود. ثالثاً ايران فاقد قدرت واقعي براي 
پاسخ گويي است. رابعاً وخامت اوضاع سياسي عراق نيز مانع از هر گونه 
همراهي با ايران خواهد بود. خامساً مردم ايران نيز به دليل نارضايتي 
ش��ديد و فراگير و تخريب باورها و اعتماد به نظام، به هيچ وجه حاضر 
به مطالبه خونخواهي سردار شهيد نخواهند بود، در نتيجه با اين اقدام 
خواهد توانست با پيش��نهادهاي متعدد و گمراه كننده )به عنوان يك 
قمارباز قهار و حرفه اي( مردم ايران را وارد بازي خطرناك دوگانه هاي 
متعدد و معادل��ه منطقه را به نفع خود و صهيونيس��ت ها و عليه محور 
مقاومت تم��ام كرده و پ��روژه ۲۰۲۰ را با اس��م رمز »مقابل��ه با ايران 

تروريست« عملياتي كند. 
۵ - برخالف برآوردهاي دلقك و احمق امريكا، شهادت سردار سليماني، 
معجزه آس��ا مردم ايران را به ميدان مطالبه انتقام س��خت آورد. موج 
مطالبه ملي آنقدر سنگين بود كه نظام مقتدر اسالمي براي تسكين آالم 
و دردهاي مردم، راهبرد منطقه اي خود را در برابر شيطان بزرگ اعالم 
كرده و عالوه بر اينكه خروج تمام��ي نيروهاي امريكايي از كل منطقه 
غرب آسيا را به عنوان حداقل هاي انتقام س��خت اعالم نمود بر سيلي 

بسيار سخت اوليه نيز تأكيد كرد. 
به رغم »پيشنهادهاي عوام فريبانه و رنگارنگ دلقك قمارباز امريكايي 
به مردم و نظام ايران«، »فشارهاي وارده و تهديد، تطميع و تخريب و... 
از س��وي برخي دولت هاي بزرگ و كوچك بر نظام اس��المي«، »فشار 
ش��بكه نفوذ داخلي از بزرگنمايي قدرت امريكا«، »به ميدان آمدن و 
واسطه شدن سلبريتي هاي امريكايي نظير مور و دنيرو و... « و... ايران 
از عزم قطعي خود براي زدن سيلي س��خت، محكم، قاطع و پشيمان 
كننده گفته و باالخره قبل از خاكسپاري پيكر سردار دل ها، عزم خود را 
عملياتي نموده و در يك عمليات فوق پيشرفته اطالعاتي، فني، عملياتي 

بزرگ ترين پايگاه اشغالي امريكايي ها را در عين االسد در هم كوبيد. 
۶ - امريكايي ه��ا طي روزهاي پ��س از عمليات عين االس��د به كمك 
امپراتوري بزرگ رسانه اي خود سعي در »كوچك نمايي عمليات عين 
االسد«، »پنهان سازي آثار تخريبي سنگين عملياتي موشكي ايران«، 
»بهره برداري از حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني«، »به ميدان آوردن 
چند صد انسان فريب خورده و س��ازماندهي شده و جسارت به سپاه و 
حاج قاسم«  نمودند اما مطلقاً نتوانستند مانع از تابش خورشيد پرفروغ 

توانمندي و اقتدار موشكي ايران بر افكار عمومي جهان بشوند. 
۷ - عمليات موش��كي اي��ران يك عملي��ات محدود تاكتيك��ي با آثار 
بلندمدت راهبردي بود كه براي اولين بار در هشت دهه گذشته عليه 
ش��يطان بزرگ انجام ش��ده و ش��ير بادكنكي امريكا را نزد جهانيان و 
كش��ورها و مردم منطقه غرب آسيا متالشي س��اخته و مهر پاياني بر 
عمليات هاي تروريستي امريكا در جهان )با جعل عناويني نظير حمله 
قريب الوقوع، دفاع پيش دستانه و... ( محسوب مي شود و در داخل ايران 
نيز اقتدار و توانمندي مس��لط ايران را به رخ تمامي غربزده ها، نان به 
نرخ روز خورها، بريده ها و ترسوها كش��يده و روح اميد و بالندگي را به 
كالبد مردم ايران دميده است. در چنين شرايطي امريكايي ها كه همه 
چيز خود را از دست رفته و هيبت و هيمنه و آبروي خود را بر باد رفته 
مي بينند باالخره دس��ت از بازي فريب ايران در ميدان اروپا برداشته و 
سرانجام جنتلمن هاي برجامي اروپا ماهيت سبعانه و تروريستي خود را 
عريان كرده و به مدد ترامپ شتافته و مكانيزم ماشه را به عنوان تهديد 
عليه ايران پيشنهاد دادند. اينك اوضاع روحي و رواني دون كيشوت هاي 
غربي از اقتدار موش��كي ايران و قدرت بالمنازع محور مقاومت بسيار 
آشفته است و كابوس خروج اجباري از منطقه غرب آسيا و پايان عصر 
صهيونيزم و محو نابودي رژيم جعلي صهيونيستي، خواب راحت را از 
تمامي دول غربي ربوده است و اين س��نت اليتغير الهي است كه »ما 
مي خواهيم بر مستضعفان زمين مّنت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان 

روي زمين قرار دهيم «)سوره قصص/آيه ۵(. 

عبداهلل متوليان

نماينده ولي فقيه در س�پاه پاسداران انقالب 
اسالمي با تأکيد بر اينكه »شهادت« خط حاج 
قاس�م را ماندگار ک�رد، گفت: دش�من پس از 
شهادت حاج قاسم س�ليماني خواب راحت را 
از دست داده زيرا تفكرحاج قاسم تكثير شده 
و جبهه مقاومت قدرت بيشتري گرفته است. 
به گزارش س��پاه ني��وز، حجت االس��الم عبداهلل 
حاجي صادقي در مراس��م گراميداش��ت سردار 
سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني و همراهانش 
و شهداي س��انحه هواپيمايي در رواق كوثر حرم 
مطهر رضوي در جمع فرماندهان و مسئوالن سپاه 
استان خراسان رضوي اظهار داشت: مقام معظم 
رهبري در مورد ش��هادت حاج قاس��م سليماني 
فرمودند شهادت اين س��ردار رشيد اسالم سبب 

آسماني شدن وي شد و براي حاج قاسم نيز اين 
شهادت به منزله برآورده شدن حاجات و آرزوي 

اين سردار بزرگ بود. 
حاجي صادقي افزود: در واقع ش��هادت س��ردار 
سليماني به مكتب، جبهه و هدف او سرعت داد؛ 
س��پهبد س��ليماني در كل جهان تأثيرگذار بود 
و ش��هادتش عاملي ش��د تا ماندگاري خط حاج 
قاسم سليماني براي هميشه تضمين شود. وي با 
بيان اينكه پس از شهادت سردار حسن طهراني 
مقدم، ساخت موشك متوقف نشد، بلكه سرعت 
نيز داده ش��د عنوان كرد: در مورد شهادت حاج 
قاسم سليماني نيز با اين شهادت راه، مسير و خط 
مقاومت و ايستادگي كه اين شهيد واالمقام بر آن 
تأكيد داشت با سرعت بيش��تري دنبال مي شود 

و ش��هادت وي سبب س��رعت گيري روند جبهه 
مقاومت ش��د به نحوي كه لرزه بر اندام دشمنان 

انداخته است. 
نماينده ولي فقيه در سپاه در ادامه تأكيد كرد: در 
واقع دشمن پس از شهادت حاج قاسم سليماني 
خواب راحت را از دس��ت داده به اي��ن خاطر كه 
تفكرحاج قاسم تكثير شده و جبهه مقاومت قدرت 
بيشتري گرفته است. حاجي صادقي با بيان اينكه 
حاج قاسم سليماني سرباز مخلص واليت بود و از 
اين حيث براي جوانان الگو اس��ت ، تصريح كرد: 
حاج قاسم درك صحيحي از مواضع رهبر معظم 
انقالب داشت و مطيع رهبري بود و واليتمداري 
يكي از ويژگي هاي بارز و شاخص اين شهيد اسالم 
و جبهه مقاومت ب��ود. وي با بي��ان اينكه يكي از 

خطوط سيره سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني 
اين اس��ت كه بايد قدردان نعمت رهبري باشيم 
خاطرنشان كرد: سياست براي حاج قاسم هيچ گاه 
مانع اخالق نبود و جامعيت شخصيت يكي ديگر 
از ترازهاي فكري و ابعاد س��پهبد سليماني بود. 
حاجي صادقي منطق، عقالنيت و قدرت را از ديگر 
ويژگي هاي سردار س��ليماني توصيف و تصريح 
كرد: حاج قاس��م داراي روحيه شجاعت و ايثار و 
جهاد انقالبي بود؛ وي آمر به معروف بود و آنچه در 
نهايت وي را محبوب قلوب و الگوي جوانان كرد  
اخالص باال ب��ود. وي از توانمندي هاي بااليي در 
عرصه مديريتي برخوردار بود و تمام اين ويژگي ها 
سبب ش��ده بود تا حاج قاس��م متعلق به جهان 

اسالم باشد. 

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه 
اگر مجلس قانون انتخابات را اصالح مي  کرد 
چنين وضعيتي پيش نمي آمد، گفت: از يك 
مقام عالي کش�ور انتظار نداشتيم عملكرد 
هيئت هاي نظارت يكجانبه قضاوت ش�ود. 
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 
در گفت وگويي اظهار داش��ت: كمت��ر از ۷ هزار 
شكايت درباره ردصالحيت ها دريافت كرديم كه 
مشغول بررسي آنها هس��تيم. قانونگذار براي ما 
تكليفي معين نكرده كه اگر تخلفاتي يا جرائمي 
است، آنها را به قوه قضائيه ارسال كنيم. وي ادامه 
داد: آنچه مالك است بررسي صالحيت ها براي 
ورود به مجلس اس��ت، بنابراين هيچ گاه اس��ناد 
و مدارك را مس��تقيماً براي قوه قضائيه ارس��ال 
نخواهيم كرد. اگر مراجِع ديگر صالحيت داشته 
باشند و تشخيص شان اين باشد، آنها مي توانند 

اعالم نظر كنند. 
كدخداي��ي افزود: ت��ا روز پنج ش��نبه )۲۶ دي( 
دريافت ش��كايات نامزد هاي رد صالحيت شده 
را داش��تيم و همزمان رس��يدگي به شكايت ها 
آغاز شد. اعضاي شوراي نگهبان مشغول بررسي 

شكايات هستند. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان با اش��اره به نتايج 
احتمالي اعتراضات به رد صالحيت ها خاطرنشان 
كرد: مثل ادوار گذش��ته ممكن است افرادي كه 
اعتراض كردند با توجه به اسناد و مدارك جديدي 
كه به دست ما مي رسد صالحيت شان تأييد شود 
و ما نتيجه را اعالم خواهيم ك��رد. وي ادامه داد: 
اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان رد صالحيت 
ش��ده را پذيرفتند و جزئي��ات پرونده ها يكايك 
براي آنان روشن شد. در قانون انتخابات، مباحث 
مربوط به سوءاستفاده های اقتصادي، اخالقي و 
مقابله با حاكميت را داري��م و مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ 

قانون انتخابات خارج از اينها نيست. 
كدخدايي افزود: انتظار اين اس��ت نمايندگاني 
كه در ش��وراي نگهبان حضور پيدا مي كنند و از 
جزئيات پرونده ش��ان مطلع مي شوند اطالعات 
را در اختي��ار مقام��ات ق��رار دهند. اگ��ر رئيس 
محترم مجلس در جريان قرار نگرفته اش��كال از 
نمايندگاني است كه مراجعه كردند، اما جزئيات 
را اع��الم نكرده اند. ما به عنوان ش��وراي نگهبان 
از جهت قانون��ي ممنوعيت داري��م كه جزئيات 

پرونده ها را به افكار عمومي اعالم كنيم. 
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: نظراتي كه 

ش��وراي نگهبان داده بس��يار دقيق و مبتني بر 
مستندات متقني اس��ت كه در پرونده ها وجود 
دارد. ممكن است اس��ناد جديدي به دست مان 
برس��د كه مي تواند درب��اره تغيير نظ��ر اعضاي 
ش��وراي نگهبان ه��م مؤثر باش��د؛ اگ��ر قانون 
انتخابات را اصالح مي كردند به چنين وضعيتي 
نمي رس��يديم. نماين��دگان مجل��س در اصالح 
قان��ون انتخابات كم لطفي كردند. وي با اش��اره 
به انتقادات به روند تأييد صالحيت ها ادامه داد: 
وقتي نسبتي به ش��وراي نگهبان داده مي شود، 
آن هم زماني كه نهاد هاي مجري در جريان امور 
هستند، درست نيست؛ از يك مقام عالي كشور 
انتظ��ار نداش��تيم عملكرد هيئت ه��اي نظارت 

يكجانبه قضاوت شود. 
كدخدايي با اشاره به س��خنان رئيس جمهور در 
مورد ش��وراي نگهبان اظهار ك��رد: ما همكاري 
خوبي با وزارت كشور و وزارت اطالعات داشتيم 
و از هم��ه جزئيات مطل��ع بودند. م��ن نمي دانم 
اطالعات دقيق به آقاي رئيس جمهور نداده بودند 
يا چه اتفاقي افتاده بود كه اين گونه اظهار نظر شد. 
شوراي نگهبان و هيئت هاي مركزي با خط كش 

سياسي نسبت به افراد اظهار نظر نكردند. 
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: ما نمي دانيم 
چه وضعيت سياس��ي و چه گروهي، افراد كم تر 
يا بيش��تري را در انتخاب��ات دارند. در بررس��ي 
صالحيت ها نگاه سياسي مطرح نبوده و نيست، 
آنچه مالك بود مواد قانوني و مستندات پرونده ها 
بود و م��ا بايد تابع قانون باش��يم. ما در بررس��ي 
صالحيت ها نگاه سياسي نداشتيم و از اين جهت 
ناراحت بوديم كه يك مقام عالي شوراي نگهبان را 
به جانبداري از گروه هاي سياسي متهم مي كند. 
علي الريجاني، رئيس مجلس ش��وراي اسالمي 
صبح دي��روز در نط��ق پيش از دس��تور خود در 
نشست علني پارلمان گفته بود: در رد صالحيت 
بعضي از نمايندگان فعل��ي و نمايندگان ادوار از 
جانب سخنگوي محترم شوراي نگهبان مطلبي 
در رس��انه ها منعكس ش��د كه عمدتاً مربوط به 
سوءاستفاده های اقتصادي بوده است. اين مطلب 
درس��ت نيس��ت چراكه در نامه هايي كه هيئت 
نظارت به نمايندگان داده است، بندهايي اشاره 
ش��ده كه مربوط به اين امر نيس��ت. البته برخي 
اين گونه بوده، چرا بايد مطلب درس��ت منعكس 
نشود كه بيگانگان از آن سوءاس��تفاده و نظام را 

متهم به فساد كنند. 

مس�ئوالن و ب�ه وي�ژه رئيس جمه�ور در 
اينق�در آدرس عوض�ي  سخنان ش�ان 
به دش�من ندهن�د و با ني�ش و کناي�ه مزه 
ش�يرين وحدت را به کام مردم تلخ نكنند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، حجت االس��الم مجتبي 
ذوالن��وري، رئيس كميس��يون امني��ت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس در نطق ميان دستور 
خود در نشست علني ديروز مجلس گفت: دشمن 
فكر كرد كه با ش��هادت شهيد قاس��م سليماني 
شروع يك دوره آرامش را براي خود رقم مي زند، 
ولي با شهادت شهيد سليماني كابوس آزاردهنده 
و مرگبار، بي خوابي، ناامني، دلهره و اضطراب بر 

اردوگاه دشمن مستولي شده است. 
نماينده مردم قم در مجلس اظهار داش��ت: بايد 
بگوييم كه فقط جمهوري اسالمي خونخواه شهيد 
سليماني نيس��ت، بلكه همه كش��ورهاي حوزه 
جهاني مقاومت اسالمي خونخواه شهيد سليماني 
هستند. وي افزود: خدا را شاكريم كه در اين ايامي 
كه استكبار جهاني با اقدامات ناشي گرانه بعضي 
از داخلي ها فكر مي كرد جامعه ما دچار شكاف و 
اختالف شده، در روزهاي گذشته بزرگ ترين نماز 
جمعه تاريخ اس��الم به امامت ولي امر مسلمين، 
مقام معظم رهبري چشم جهانيان را به خود خيره 

و چشم دشمنان اسالم را كور كرد. 
ذوالنوري خاطرنشان كرد: امروز مردم ما به بركت 
خون شهيد س��ليماني به يك وحدت رسيدند. 
درخواس��ت من از مس��ئوالن و به ط��ور ويژه از 
آقاي رئيس جمهور اين است كه در سخنان خود 
اين ق��در آدرس عوضي و نيش و طعنه نداش��ته 
باشند. مزه ش��يرين اين وحدت را در كام مردم 

تلخ نكنند. 
نماين��ده م��ردم ق��م در مجلس اظهار داش��ت: 
آق��اي رئيس جمهور! س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي كه ٤۱ سال س��ينه خود را سپر دفاع از 
اين مردم كرد، آس��مان كش��ور را ٤۱ سال امن 
نگه داشت. از كردس��تان تا آذربايجان غربي، تا 
گنبد و تركمن صحرا، تا ش��رق و شمال و جنوب 
خراسان، تا سيستان و بلوچستان، تا خليج فارس، 
تا خوزس��تان گلگون از خون ش��هداي پاسدار، 
بس��يج و نيروهاي مس��لح ما دليل بر سينه سپر 
كردن پاس��داران ما در همه صحنه هاي خون و 
خطر براي دفاع از اين ملت است. وي افزود: اگر 
اپراتوري به اشتباه براي دفع يك خطر بزرگ تر 
دچار يك خطاي انساني شد، پاسداران ما اينقدر 

شجاعت، اخالص و ايثارگري دارند كه حتي در 
انظار عمومي تقصير ديگران را هم به دوش بكشند 

و از مردم عذرخواهي كنند. 
ذوالنوري خاطرنشان كرد: آقاي رئيس جمهور! در 
حادثه قطار سمنان ٤۶ نفر از هموطنان تبريزي 
ما بر اثر بي مباالتي زير مجموعه شما سوختند و 
خاكستر شدند. آيا ش��ما يك كلمه از اين مردم 
عذرخواهي كرديد؟ آقاي رئيس جمهور! در فتنه 
بنزيني كه بر اثر س��وءمديريتي ش��ما، مملكت 
به خون و آتش كشيده ش��د، شما آمديد جلوي 
دوربين و به مردم گفتيد من هم مثل ش��ما خبر 
نداش��تم و با خنده وقيحانه نمك بر زخم مردم 
پاش��يديد. نماينده مردم ق��م در مجلس اظهار 
داشت: آقاي رئيس جمهور! در اين ماجرا يا راست 
گفتيد يا دروغ، اسناد مي گويد شما خبر داشتيد، 
اما خدا كند دروغ گفته باش��يد، چون اگر دروغ 
نباشد جرمش سنگين تر اس��ت. در دولت شما 
چه اتفاقي مهم تر از اي��ن حادثه بايد رخ دهد كه 
شما در جريان آن باشيد و شما راحت پيش زن و 
بچه تان در حالي كه مملكت دارد مي سوزد شما با 
بي خيالي نخوابيده باشيد؟! دوران گفتار درماني 
تمام ش��ده، آيا ب��راي اين موض��وع عذرخواهي 

كرديد؟
وي افزود: آقاي رئيس جمهور! آيا روزي كه مردم 
را فريب داديد كه كاري مي كنيد هم چرخ صنعت 
بچرخد و هم س��انتريفيوژها و ام��روز هر دو آنها 
قفل است، از اين مردم عذرخواهي كرديد؟ آقاي 
رئيس جمهور! به مردم گفتي��د روز اول اجرايي 
ش��دن برجام تمامي تحريم ها بالمره برداش��ته 
خواهد شد. بابت اين فريب آيا از مردم عذرخواهي 
كرديد؟ آيا امروز از مردم عذرخواهي كرديد كه در 

اين سختي معيشتي دست و پا مي زنند؟
ذوالنوري خاطرنشان كرد: در يزد به مردم گفتيد 
بشارت، مژده مي خواهيم به ۱۸ ميليون نفر يارانه 
جديد معيشتي بدهيم، اما به آنها نگفتيد با گران 
كردن بنزين مي خواهيد هزينه زندگي ش��ان را 
چند برابر كنيد. امروز هم هر كسي به ما مراجعه 
مي كند، مي گويد به ما يارانه داده نش��ده است. 
آيا به خاطر اين باليي كه س��ر مردم آورديد يك 
بار از آنها عذرخواه��ي كرديد؟ نماينده مردم قم 
در مجل��س در پايان گفت: مجل��س يك كميته 
راستي آزمايي تشكيل دهد. مردم امروز در شرايط 
بد معيشتي هس��تند و دولت مش��كالت آنها را 

پيگيري نمي كند. 

نماينده ولي فقيه در سپاه : 
شهادت خط حاج قاسم را ماندگار كرد

سخنگوي شوراي نگهبان:  

مشكلانتخاباتریشهدرتصميماتمجلسدارد
درخواست رئيس کميسيون امنيت ملي از روحاني 

كاممردمرابانيشوكنایهتلخنكنيد

     مهر: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با امضاي بيانيه اي به سه كشور 
اروپايي اخطار داده اند كه در صورت عدم اجراي تعهدات شان، سطح روابط 
با اين سه كشور كاهش مي يابد. در اين بيانيه كه به امضاي اكثر نمايندگان 
مجلس رسيده است به دولت هاي اروپايي اخطار داده شده كه اگر ضديت 
خود را با جمهوري اسالمي افزايش دهند، جمهوري اسالمي از حيثيت خود 
دفاع كرده و سطح روابط خود را با اين سه كشور اروپايي كاهش خواهد داد. 
     ايرنا: حجت االسالم جواد مجتهد شبستري عضو مجلس خبرگان رهبري 
با بيان اينكه اكثريت ملت پاي نظام و رهبري ايستاده اند، گفت: رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري مانند هميشه آرامشي را بر جامعه و ملت حاكم  كرد و اين 

فرمايش ها همچون نقشه راهي براي ادامه كار و حركت ملت بود. 

ژه
روزنامه همش��هري، ارگان رسمي ش��هرداري تهران طي وی

يادداش��تي آورده كه »راهبرد مقاومت حركت رو به جلو در 
عرصه اقتصادي را با وقفه جدي مواجه خواهد كرد. « در اين 
يادداش��ت آمده كه »اگر چه راهبرد اصلي كش��ور در حوزه 
سياست خارجي در مقابل فش��ارهاي اياالت متحده امريكا 
»مقاومت فعال« است، اما فارغ از برخي عايدات امنيتي به نظر 
مي رسد آنچنان كه بايد و شايد نتوانس��ته  منافع اقتصادي 
كشور را تأمين كند. « اين يادداشت  براي بهتر شدن معيشت، 
بهبود روابط با عربستان سعودي را هم خواستار شده است: 
»كاهش تنش ها و گسترش همكاري ها با كشورهاي حوزه 
  خليج فارس و علي الخصوص عربستان در كنار سياست نگاه 
به شرق بايد مورد توجه جدي قرار گيرد تا بتواند راهگشاي 
بس��ياري از بن بس��ت هاي اقتصادي و امنيت��ي در محيط 

بين الملل و در شرايط تحريم و فشار باشد. «
نويسنده يادداش��ت اضافه مي كند: »تجربه برخي  دولت ها 
در كاهش تنش با كش��ورهاي عرب ح��وزه خليج فارس )در 
دوره هاي س��ازندگي و اصالحات( در كنار ساير رويكردهاي 
جهاني )مانند همراهي با اروپ��ا در مقابل امريكا( بدون زير پا 

گذاشتن اصول اساسي سياست خارجي توانست در برهه اي 
از تاريخ تا حدودي راهگشاي مسائل و بحران هاي اقتصادي 
و امنيتي بين المللي باشد. اين راهبرد پس از وقفه و عقبگرد 
هش��ت س��اله در دولت دكتر روحاني از س��ر گرفته شد كه 
ماحصل همه اين تالش ها برجام بود كه مي توانست به عنوان 
يك گام بزرگ در راستاي بهبود شرايط منطقه اي و بين المللي 
كشور عمل كند اما متأسفانه پيروزي افراط گرايان در امريكا 
به رهبري دونالد ترامپ، همه اين رش��ته ها را پنبه كرد... « و 
بعد مي نويسد: »در حقيقت ايران راهبرد »مقاومت« را به جاي 
»مبارزه« برگزيد اما به نظر مي رسد تا زماني كه دونالد ترامپ 
بر مسند رياست جمهوري امريكا تكيه زده است و با وجود يك 
اروپاي ضعيف و قدرت هاي منفعت طلب شرقي، اين مسير... 
حركت رو به جلو در عرصه اقتصادي را با وقفه جدي مواجه 
خواهد كرد.« يعني اگر ترامپ سركار نبود يا اروپا ضعيف نبود يا 
قدرت هاي شرقي منفعت طلب نبودند، نويسنده اين يادداشت 
با راهبرد مقاومت موافق بود و مثاًل اگر هيالري كلينتون در 
انتخابات امريكا رأي مي آورد، روزنامه همشهري مي نوشت كه 
چون ترامپ بر سركار است، راهبرد مقاومت جواب مي دهد؟! 

نه طبيعتاً و اين تحليل ها، قصه نويسی از روي شرايط موجود 
است. اين طيف همواره مخالف مقاومت است، فرق نمي كند 

كدام حزب امريكا قدرت را در دست داشته باشد. 
اين يادداشت همچنين اشاره نكرده سياست هاي دولت حسن 
روحاني در تعامل با غرب دقيقاً كدام گشايش اقتصادي براي 
ايران به ارمغان آورده است. برجام هم كه از ابتدا از جهت عمل 
غربي ها به تعهدات شان در قبال ايران، با چالشي جدي مواجه 
بود. بعد هم كه با خروج امريكا از آن و دنباله روی اروپايي ها 
از امريكا در عمل نكردن به تعهدات برجامي عماًل فرو پاشيد. 
مهم تر اما اين است كه فرض كنيم فروپاشي برجام به دليل 
رأی آوردن افراطي ها در امريكا باش��د، آيا اقتصاد و معيشت 
ايران بايد وابس��ته به رأی آوردن يا نياوردن فالن حزب در 
انتخابات امريكا باشد؟! و اينكه كساني- به اذعان خود- بلد 
نيستند كشور را با نگاه به درون اداره كنند، آيا باعث مي شود 
به گونه اي تحليل كنيم كه براي عربستان هم در اقتصاد ايران 
نقشي قائل شويم؟! و اگر حزب و جناح ما نتوانست كشور را 

اداره كند، بگوييم تقصير مقاومت است؟!

عضو جامعه روحانيت مبارز: 
ویژگي»مكتبسليماني«
اتكابهقدرتداخلياست

ب�ه موج�ب »مكت�ب س�ليماني« در تأمي�ن امني�ت کش�ور م�ا 
باي�د نيرومن�د باش�يم ت�ا دش�من جرئ�ت نكن�د جل�و بياي�د. 
حجت االسالم سيدرضا اكرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز در گفت وگو با مهر، 
درباره فرمايش هاي مقام معظم رهبري در خصوص »مكتب سليماني« اظهار 
داشت: نكته اول اينكه مرحوم حاج قاسم سليماني فردي »كتوم« بود، يعني كم 
حرف مي زد و آنجايي هم كه كم حرف مي زد به اهلش مي گفت. يعني اين گونه 
نبود كه هر جايي سفره دلش را باز كند، نقد و انتقاد كند يا گزارش دهد بلكه بجا 
و بسيار كم حرف مي زد. وي با تأكيد بر اينكه »كتوم بودن« يكي از ويژگي هاي 
انسان واال است، عنوان كرد: نكته ديگر در مورد حاج قاسم اين است كه ايشان 
گمنامي را بهتر و بيشتر از مشهور بودن مي پسنديد. مقام معظم رهبري در 
جايي مي فرمايند در يك جلسه اي مي گشتيم تا او )حاج قاسم( را پيدا كنيم. اين 
جور نبود كه دم دست باشد و خودش را نشان بدهد. واقعاً گمنامي را مي پسنديد 

و اهل كار بود. مي خواست اهل عمل باشد نه خودنمايي. 
عضو جامعه روحانيت مبارز با اشاره به اينكه حاج قاسم سليماني فراجناحي 
بود و اصالً چپ و راست، اصالح طلب و اصولگرا، مستقل و واليي و امثال اينها 
برايش مطرح نبود، گفت: او فقط به نظرات فرمانده كل قوا كه هم ولي فقيه او 
و هم فرمانده كل قوا بود، توجه مي كرد و با او مسائل را در ميان مي گذاشت و 
به ايشان گزارش مي داد. وي با همه جناح ها در ارتباط بود، يعني با همه افراد 
و شخصيت ها چه مسئول و چه غيرمسئول كه مي بايست ارتباط داشته باشد 
ارتباط داشت اما فراجناحي بود. اكرمي افزود: نكته ديگر در مورد حاج قاسم 
اخالص او بود. ايش��ان واقعاً هر جا مي ديد كه مصلحت است و بايد براي خدا 
خدمت كند وارد مي شد. حاال اين مصلحت در لبنان، سوريه، عراق، تركيه يا 
جاي ديگر باشد. نكته نهايي كه در مورد ايشان وجود دارد اين است كه واقعاً در 
طول اين ۳۸ يا ٤۰ سالي كه در سپاه پاسداران بود يك خط مستقيم را دنبال 
مي كرد. نه اهل افراط بود نه تفريط، نه كند مي آمد و نه تند مي رفت. مرد عمل 
بود و در صحنه عمل نفر اول بود كه حضور داشت و انجام وظيفه مي كرد. اين 
»مكتب« است و اين عبارات همگي در يك مكتب وجود دارد كه انسان انتظار 
دارد از طرف خير ببيند و شري نبيند. عضو جامعه روحانيت مبارز ادامه داد: 
بنابراين ما بايد نيرومند باشيم تا دشمن حرمت ما را نگه دارد و جرئت نكند 

جلو بيايد. 

۲۰۰نمایندهخواستار
تعيينتكليفسفيرانگلستانشدند

بي�ش از ۲۰۰نماين�ده مجل�س در بياني�ه اي از دول�ت مي خواهن�د  
وضعي�ت س�فير انگلس�تان در اي�ران را تعيي�ن تكلي�ف کنن�د. 
به گزارش تسنيم، حميدرضا حاجي بابايي، نماينده مردم همدان در مجلس 
شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز پارلمان ضمن تسليت شهادت حضرت 
زهرا)س( در تذكر شفاهي خود گفت: ياد و خاطره شهيد مقاومت حاج قاسم 
سليماني و همچنين شهداي هواپيماي اوكراين و جان باختگان حادثه كرمان 
را گرامي مي داريم. وي افزود: اين روزها مردم با تومارهايي از مجلس مي خواهند 
كه وضعيت سفير انگلستان در ايران را مشخص كنيد، ملت عزيز ايران بدانند 
مجلس قانون مصوب كرده است. نماينده مردم همدان در مجلس تصريح كرد: 
طبق ماده واحده اين گونه است كه وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب 
منافع ملي و دفاع از حقوق ملت ايران در مدت دو هفته روابط سياسي را با دولت 
انگليس به سطح كاردار تنزل دهد و روابط اقتصادي و بازرگاني را نيز به حداقل 
ممكن برساند.  حاجي بابايي تصريح كرد: امروز بيش از ۲۰۰ نماينده مجلس در 
بيانيه اي از دولت مي خواهند تا بر اساس اين قانون وضعيت سفير انگلستان در 

ايران را تعيين تكليف كنند. 
در همين ارتباط خبرگزاري مهر روز گذشته در خبري اعالم كرد: طرح كاهش 
مناسبات جمهوري اسالمي ايران با انگليس شامل يك ماده واحده و يك تبصره 
با ۲۳ امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي شد. پس از آنكه »راب 
مك اير« سفير انگليس در ايران، هفته گذشته و در جريان حضور در تجمع 
غيرقانوني مقابل دانشگاه اميركبير توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد، برخي 
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي خواستار اخراج او و همچنين كاهش سطح 
رابطه ميان تهران و لندن شده بودند. دستگاه ديپلماسي پيش از اين با احضار 
سفير انگليس هشدارهاي جدي به وي و همچنين دولت اين كشور در قبال 

دخالت در امور داخلي ايران داده بود. 

جانشين فرمانده کل سپاه: 
امریكاباوحدتكلمهمابهزانودرآمد

تنها انقالب اس�المي ايران اس�ت که مي تواند امريكا را تهديد کند و 
اين تهديد را نيز عملي کن�د و نمونه آن را در روز ه�اي اخير ديديم. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني سپاه، سردار دريادار پاسدار علي فدوي جانشين 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه انقالب اسالمي يك كلمه بيشتر و يك كلمه كمتر 
از اسالم ندارد و همه آن را در كالم امام خميني )ره( مي بينيم، گفت: امريكايي 
كه با ترور شهيد سليماني عماًل رودررو با ما قرار گرفته است با وحدت كلمه 
ما به زانو درآمد.  جانشين فرمانده كل سپاه در آيين رونمايي از راديو انقالب، 
»صداي گفتمان انقالب اسالمي و اتحاد ملي« با بيان اينكه استكبار جهاني بعد 
از پيروزي انقالب اسالمي همه توان خود را براي تقابل با ايران اسالمي به كار 
گرفت، گفت: شيطان بزرگ امريكا اتحادي عليه ما به وجود آورد تا اسالم را از 
ميان بردارد. در مقابل ما نيز رشد كرديم و اقتدار خود را حفظ كرديم تا جايي 
كه امروز اقتدار و عظمت انقالب اسالمي و ملت ايران بيش از تصور دشمنان 
است. وي افزود: تنها انقالب اسالمي ايران است كه مي تواند امريكا را تهديد 
كند و اين تهديد را نيز عملي كند و نمونه آن را در روز هاي اخير ديديم. جبهه 
حق انقالب اسالمي با سربلندي مي تواند بگويد كه به تكاليف خود عمل كرده و 

پيروزي هايي را به دست آورده است. 
جانشين فرمانده كل سپاه تصريح كرد: ما بايد در نهايت توان خود به وظايف 
خود عمل كنيم تا خداوند نيز از ما حمايت كند. از طرفي مردم امر امام را به 
عنوان شاخص و تراز پذيرفته اند و پيروزي هاي به دست آمده مرهون همين 
اعتقاد است. وي افزود: حضور بيش از ۵۰ ميليون نفر در ايران و ساير كشور ها و 
شهر هاي دنيا در آيين هاي تشييع و گراميداشت حاج قاسم سليماني و شهداي 
مقاومت نشان از پيروزي جبهه مقاومت است. شهادت اين سردار سربلند سپاه 
اسالم به نوعي تجسم كننده پيروزي امام حسين )ع( در روز عاشورا است. جبهه 
كفر هم تالش هاي خود را كردند تا اين حادثه را كمرنگ كنند، اما نتوانستند. اما 
جبهه حق بار ها ثابت كرد كه مردم در مسير انقالب اسالمي هستند و نمونه آن 

را در تشييع شهيد حججي و شهيد حاج قاسم سليماني ديديم. 
دريادار فدوي يكپارچگي و وحدت كلمه را رمز پويايي انقالب اسالمي توصيف 
و تصريح كرد: وحدت كلمه در هر شرايطي پيروزي آفرين است همين امر بعد 
از ٤۱ سال ما را به اين جا رسانده است. امريكايي كه با ترور شهيد سليماني عمال 

رودررو با ما قرار گرفته است با وحدت كلمه، به زانو درآمد. 
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