
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5853   يک ش��نبه 6 بهم��ن 1398 | 30 جم��ادي االول 1441 |

 فرصتي براي اخراج امريكا از منطقه و اخراج ترامپ قبل از انتخابات
مهدي محمدي تحليلگر مسائل سياسي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر درباره تظاهرات ميليوني مردم عراق عليه اشغالگري 
امريكا نوشت: فرصتي تاريخي براي اخراج امريكا از غرب آسيا 
فراهم شده. مي توان ترامپ را مجبور كرد قبل از انتخابات دمش 
را روي كولش بگذارد و برود. ش��رط آن تلفيق س��ريع رويكرده��اي مردم پايه با 

استراتژي هاي نظامي است. داغت تازه مي ماند حاج قاسم عزيز. 
----------------------------------------------------------

   آمار ضربه مغزي هاي عين االسد بيشتر شد!
محمد اكبرزاده در صفحه ش��خصي خود در توئيتر درباره افزايش آمار س��ربازان 
ضربه مغزي شده امريكا در عين االسد نوش��ت: آمار ضربه هاي مغزي عيت االسد 

بيشتر مي شود. 
پنتاگون: 34نفر از نظاميان امريكايي پس از حمله ايران به پايگاه عين االسد دچار 

جراحت مغزي شدند. 
نكته: روز اول آمار مجروحان صفر بود. يك هفته بعد به 11نفر رسيد، حاال هم به 

34نفر. دير نيست روزي كه آمار كشته ها هم منتشر شود. 
----------------------------------------------------------

  روايت دروغ ترامپ يك پا دارد
علي عليزاده تحليلگر مسائل سياسي مقيم لندن در صفحه شخصي خود در توئيتر 

درباره روايت دروغ ترامپ در مورد عين االسد نوشت: 
نيويوريك تايمز: »34امريكايي در حمله ايران به عين االس��د دچار آسيب مغزي 
شدند. 17مجروح براي مداوا به آلمان و 9نفر به امريكا فرستاده شدند. اين حرف 

ترامپ را نقض مي كند كه گفت كسي جدي زخمي نشده است.«
عين االس��د بعد از 17روز هنوز يك روايت دارد؛ روايت دروغ ترامپ. چرا ما كاًل از 

جنگ روايت ها غايبيم. 
----------------------------------------------------------

   وزارت ارتباطات! دشمن تا كجاي كشور برسد تكاني مي خوريد؟
سيدنظام الدين موسوي مدير مسئول س��ابق خبرگزاري فارس طي پيامي در 
صفحه توئيتر خود به مسدود ش��دن س��ايت خبرگزاري فارس توسط امريكا، 
واكنش نشان داد و نوشت: سال95 دولت سعودي سايت عربي خبرگزاري فارس 
را به دليل انتشار اخبار مقاومت فيلتر كرد. امشب هم به دستور وزارت خزانه داري 
امريكا دامنه دات كام اين خبرگزاري فيلتر ش��د. رسوايي ديكتاتورهاي مدعي 

دموكراسي يك طرف. 
وزارت محترم ارتباطات، دش��من تا كجاي كش��ور برس��د كه براي مقابله تكاني 

 بخوريد. 
----------------------------------------------------------

  گزارش كدخدايي از روند رسيدگي به پرونده ردصالحيت شدگان
عباسعلي كدخدايي سخنگوي ش��وراي نگهبان در توئيتر نوشت: در ادامه ديدار 
نمايندگان و داوطلبان ردصالحيت ش��ده با اعضاي شوراي نگهبان، امروز جمعه 
چهارم بهمن ماه 139۸ نيز عده اي ديگر دعوت و مستندات و مدارك پرونده ارائه 
و توضيحات آنها نيز استماع شد. تاكنون مالقات با ۸۰نفر از نمايندگان انجام شده 

است. روند رسيدگي در شوراي نگهبان ادامه دارد. 
----------------------------------------------------------

   الحاق به توافق پاريس در مجلس تصويب نشده است
سرلشكر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در حساب كاربري 
خود در توئيتر نوشت: تعهداتي كه بنا بوده پس از الحاق كشور به توافق پاريس اجرا 
شود، پيش از ارسال اليحه الحاق به مجلس، در هيئت دولت تصويب و براي اجرا 
ابالغ شده است. اين ابالغيه خالف قانون اساس��ي كشور است. دولت نبايد قانون 

اساسي را ناديده بگيرد. 
----------------------------------------------------------

   پست اينستاگرام رهبر انقالب درباره تظاهرات مردم عراق
صفحه اينس��تاگرام منتس��ب به دفتر مقام معظم رهبري در 
جديد ترين پست خود درباره تظاهرات ميليوني مردم عراق عليه 

نيروهاي اشغالگر امريكايي نوشت:
مردم كش��ورهاي اين منطقه از امريكا متنفرند. شما در عراق 
جنايت كرديد، جوانان عراقي از شما متنفرند. اين را چرا نمي فهمند امريكايي ها؟ 
----------------------------------------------------------

   ضرغامي: عشق به نظام كپي رايت ندارد
سيدعزت اهلل ضرغامي عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي و انقالب فرهنگي طي 

پيامي در صفحه شخصي خود در اينستاگرامش نوشت: 
ديروز براي س��خنراني در همايش ش��هيد صادق گنجي به استان بوشهر منطقه 
دشتستان و شهر برازجان رفتم. او در ۲3سالگي به عنوان رايزن فرهنگي به الهور 
پاكستان رفت و پس از چهار سال فعاليت موفق و جهادي، در زمان بازگشت به ايران 

توسط تروريست هاي »سپاه صحابه« به شهادت رسيد. 
شهيد گنجي، نويس��نده، پژوهشگر و سخنران شايس��ته اي بود و منشأ خدمات 
ارزشمندي در نزديكي مردم پاكستان حتي هندوستان با ارزش هاي انقالب اسالمي 
شد. پس از اداي احترام به مادر و خانواده شهيد و مردم حق شناس دشتستان گفتم، 
صادق گنجي الگوي يك رزمنده بدون مرز اس��ت. در گذش��ته نماد اين فضيلت 
چگواراي آرژانتيني بود كه امروز س��رداران ايران زمين، فرسنگ ها جلوتر پرچم 

آن را برافراشته اند. 
به آنان گفتم، واكنش پرشور ملي در روزهاي قبل نشان داد كه انقالب انحصاري 

نيست و عشق به نظام كپي رايت ندارد!
----------------------------------------------------------

 آخرين مهندسي فرمانده
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي در كانال 

تلگرامي خود نوشت: 
خون مبارك شهيد ابومهدي المهندس فرمانده پاكباخته بسيج 

مردمي عراق، امروز چه قيامتي در بغداد برپا كرد!
او پاكباخته واليت بود؛ مردي از جنس ظهور، اس��توار تر از ُزبَُر الحديد. ملت هاي 
بيدار منطقه، تا ابد منت دار او و ديگر شهداي مقاومت هستند. ابومهدي المهندس، 

   چهره ها

اگ�ر دول�ت در زمين�ه ارس�ال اليح�ه جام�ع انتخابات، 
مجل�س را معط�ل نمي ك�رد ش�اهد اي�ن اعتراض�ات 
نامزده�اي انتخابات به رون�د تأييد صالحيت ه�ا نبوديم. 
اصغر س��ليمي س��خنگوي كميس��يون امور داخلي كشور و 
ش��وراهاي مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس، 
درباره اعتراض��ات نامزدهاي انتخابات ب��ه ضعف قانون گفت: 
دولت چند سال ما را معطل ارسال اليحه جامع انتخابات كرد 
ولي اگر اين انتظار وجود نداش��ت، نمايندگان مجلس فعلي از 

همان سال اول مي توانس��تند موضوعات و قوانين انتخاباتي را 
اصالح كنند. متأسفانه دولت به وظايف خود براي ارسال اليحه 
جامع انتخابات عمل نكرده و پاستورنشينان آنقدر ارسال اين 
اليحه به بهارستان را طول دادند كه خود نمايندگان دست به 

كار شدند. 
وي افزود: با تأخير دولت، نمايندگان استاني شدن انتخابات را 
هم اضافه كردند. چند بار اين موضوع از سوي شوراي نگهبان رد 
شد اما در نهايت اين رد و بدل  شدن هاي بين صحن و كميسيون 
منجر به كنار گذاشته شدن اين طرح شد.  سليمي گفت: اگر 
دولت اليحه جامع انتخابات را سريع تر به مجلس دهم ارسال 
كرده بود، نمايندگان سريع تر اصالحات مدنظر و پيشنهادات 
را بررسي و مصوب مي كردند اما همين تأخير قوه مجريه منجر 
به اعتراضات فعلي ش��ده چراكه قانون فعل��ي انتخابات همان 

قانون قبلي است. 
سليمي گفت: مجلس متأسفانه دو س��ال وقت خود را معطل 
ارسال اليحه جامع انتخابات از سوي دولت كرد در حالي كه اگر 
مي دانستيم كه دولت بنابر ارسال اين اليحه را ندارد سريع تر به 
اين موضوع ورود كرده و خود نمايندگان اصالحات الزم را انجام 

مي دادند تا اعتراضات فعلي كم شده يا از بين برود. 

ي�ك كارش�ناس مس�ائل غ�رب آس�يا گف�ت: راهپيمايي 
م�ردم ع�راق ي�ك رفران�دوم ب�زرگ ب�ود و امريكايي ها 
ح�اال اگ�ر عاق�ل باش�ند، منطق�ه را ت�رك مي كنن�د. 
سعداهلل زارعي كارشناس مسائل غرب آس��يا در گفت وگو با مهر 
درباره راهپيمايي ميليوني روز گذشته مردم عراق عليه اشغالگري 
امري��كا اظهار داش��ت: عراقي ها ب��ه تجربه طي حدود ۲۰ س��ال 
دريافته اند كه نيروهاي نظامي امريكا در اين كشور نه تنها كمكي 
به امنيت عراق نكرده اند، بلكه حاكميت، استقالل، تماميت ارضي 
و وحدت اين كشور را نيز نشانه گرفته اند.  وي ادامه داد: به همين 
جهت و به خصوص طي اقداماتي كه حدود يك ماه اخير امريكايي ها 
عليه مراكز حشد الشعبي در عراق و همينطور عليه رهبران مقاومت 
از جمله به شهادت رساندن س��ردار س��ليماني انجام دادند، اين 
جمع بندي تقويت شد كه امريكايي ها بايد از عراق بروند تا اين كشور 
بتواند امنيت داشته باشد.  كارشناس مسائل منطقه گفت: تظاهرات 
بزرگ مردم عراق در واقع يك رفراندوم بزرگ مردمي براي مواجهه 
با مسئله امريكاست. امريكايي ها از اين به بعد ديگر فقط با برخي 
جريانات مخالف حضور اين كشور در عراق مواجه نيستند، بلكه با 
يك ملت مواجهند و بايد فكري براي خروج نظاميان امريكايي از 
عراق بكنند.  زارعي افزود: به نظر من اگر امريكايي ها هوشيار باشند، 

در خروج تعجيل مي كنند، چراكه از اين به بعد حضور نظامي آنها 
در معرض انواع تهديدات از س��وي مردم عراق بوده و ممكن است 

هزينه هايي به امريكا تحميل شود كه نتوانند از پس آن بربيايند. 
وي عنوان كرد: يكپارچگي مردم عراق در اين تظاهرات نشان داد 
كه يك وحدت عمومي براي حفظ استقالل اين كشور وجود دارد 
و اين نويد بسيار خوبي براي منطقه است. اين موضوع مي تواند 
نقطه آغازي در كل كش��ورهاي منطقه عليه پايگاه هاي نظامي 

امريكا و فشار مردمي عليه اين پايگاه ها باشد. 

سليمي: برخي اعتراضات انتخاباتي 
به خاطر راکدماندن اليحه انتخابات است

زارعي:
امريكا عاقل باشد از منطقه مي رود

ح�وادث منطق�ه اي و مجموعه رخداده�اي 
ش�كل گرفته در ط�ول ماه هاي اخير ب�ار ديگر 
اثبات كرده اس�ت كه جمهوري اس�المي امروز 
مقتدرتري�ن كش�ور منطق�ه غرب آسياس�ت. 
اگر چه سرنگوني پهپاد امريكايي ها در خليج فارس 
به دليل تجاوز به حريم هوايي كشور توسط پدافند 
جمهوري اسالمي يا توقيف كشتي انگليس به دليل 
مشابه )طي ماه هاي اخير( در كنار بسياري از موارد 
مش��ابه، بارها اقتدار كش��ور در برابر نظام سلطه را 
اثبات مي كرد اما دو واقعه مهم »تشييع پيكر چند ده 
ميليوني شهيد سردار سليماني و همراهان ايشان« 
و »حمله موشكي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به 
پايگاه نظامي امريكا در عين االسد عراق« كه رهبر 
معظم انقالب اسالمي تحت عنوان »ايام اهلل« از آن 
ياد كردند، بيش از ه��ر زمان ديگري اثبات كرد كه 
اقتدار روزافزون جمهوري اس��المي ايران به سطح 
فاخري از بازدارندگي رسيده است كه امريكايي ها 
اساس��اً نمي توانند با آن مقابله و حت��ي موانعي در 

جهت كند كردن رشد آن ايجاد كنند. 
در واق��ع مجموع��ه سياس��ت هاي دونال��د ترامپ 
رئيس جمهور كنوني امريكا در برابر كشورمان و به 
ويژه دستور ترور سردار شهيد سليماني ضريبي ويژه 
به اقتدار جمهوري اسالمي ايران داد و به همان ميزان 
نرخ شكس��ت هاي اياالت متحده امريكا در منطقه 

غرب آسيا را به طرز قابل توجهي افزايش داد. 
حال اگر چه اقتدار كنوني جمهوري اسالمي ايران 
در حوزه منطقه اي و بين المللي در گزاره هايی مانند 
»مش��روعيت حاكميت«،  »توان و قدرت بي بديل 
نظامي«، »مش��اركت باالي م��ردم در انتخابات« 
و »ديپلماس��ي عمومي اثرگذار« نيز يقيناً ناش��ي 
مي شود اما توسعه صنعت دفاعي- نظامي جمهوري 
اس��المي ايران نيز يكي از عوامل محوري در توليد 
قدرت و اقتدار كش��ورمان بوده اس��ت، كمااينكه 
بسياري از صاحبنظران بين المللي و رسانه ها و مراكز 
آينده پژوهي معتبر غربي نيز روي چنين مسئله اي 

بعد از ترور سردار سليماني صحه گذاشته اند. 
  نش�نال اينترس�ت: اقتدار ايران در برابر 

امريكا ديكته شد
نشريه امريكايي »نشنال اينترس��ت« در گزارشي 
به اقدام تروريستي اخير واش��نگتن در به شهادت 
رساندن س��پهبد حاج »قاسم س��ليماني« فرمانده 
نيروي قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمي ايران 
اشاره كرد و نوشت كه شهادت اين فرمانده ايراني، 
امريكا را در آستانه يك درگيري بزرگ با ايران قرار 

داده است اما دولت »دونالد ترامپ« بايد به ياد داشته 
باش��د كه ايران به نحوه مقابله با ارتش امريكا وارد 
است.  اين گزارش س��پس در مقدمه خود به دولت 
امريكا يادآوري كرد كه ايران ب��ا تقويت توانمندي 
موشكي و پهپادي خود، در هرگونه تقابل احتمالي با 

امريكا، احتماالً دست برتر خواهد داشت. 
طبق اين گزارش، تهران به رغم تحريم ها و بودجه 
اندك دفاعي و بدون تسليحات هسته اي، توانسته 
با به روزرساني س��الح هاي خود و افزايش نفوذ در 
منطقه و به لطف فقدان عمق راهبردي دشمنانش 
به جايگاهي برس��د كه دش��منان خود را تهديد 
به حمله كند.  طبق نوش��ته نش��نال اينترس��ت، 
ايران و همپيمانان اين كش��ور هم اكنون قادرند با 
اس��تفاده از مهمات دوربرد و با دقت باال، دشمنان 
خود را ب��ا حمالت��ي فاجعه ب��ار و ناتوان كننده به 
اهداف راهبردي مهم آنها تهديد كنند.  اين رسانه  
امريكايي ادامه داد، ايران از ش��رايط موجود خود 
براي تقويت دقت و برد موش��ك هاي بالس��تيك 

و ك��روز و پهپادهايش بهره برده اس��ت و افزايش 
برد، مهلك بودن و دقت موش��ك هاي بالس��تيك 
متعارف كوتاه برد )SRBM( اي��ران نگران كننده 
است.  ايران آنطور كه در اين گزارش هم آمده است 
در حال توليد موش��ك هاي بالستيك ضدكشتي 
با قدرت مانور باالس��ت. عالوه بر اين، ايران داراي 
موشك هاي كروز نقطه زن است و برد برخي از اين 
موش��ك ها به اندازه تمام منطقه غرب آسياست.  
نش��نال اينترس��ت در ادامه گزارش خود به ديگر 
توانمندي هاي موش��كي ايران اشاره كرد و نوشت 
كه ته��ران همچنين در حال توليد موش��ك هاي 
كروز ضدكش��تي با برد بلندتري )ASCM( است 
كه از سكوهاي پرتاب متحرك قابل پرتاب است و 
همچنين در حال توليد موشك هاي كروز با قابليت 

پرتاب از زيردريايي است. 
به گزارش فارس، در بخش��ي از اين گزارش نيز به 
توانمندي پهپادي ايران اشاره شده و آمده كه ايران 

اخيراً دقت پهپادهاي خود را تقويت كرده است. 

اين نشريه امريكايي سپس با اش��اره به توانمندي 
نظامي ايران ادامه داد كه پيشرفت ايران در زمينه 
تقويت موش��ك ها و پهپادهايش موجب ش��ده كه 
كارآمدي اين سالح ها بس��يار افزايش يابد و حتي 

پدافندهاي پيشرفته را نيز تحت الشعاع قرار دهد. 
اين گزارش در پايان با اشاره به موارد و استدالل هايي 
كه مطرح كرده بود، نوشت: امريكا بايد بازدارندگي 
عليه ايران را تقويت كند اما قبل از آن الزم است كه 
دليل ريش��ه اي عملكرد برتر ايران در غرب آسيا را 

بررسي كند. 
  فارن افرز: سياست فشار حداكثري بر ايران 

به پايان خود رسيده است 
نشريه معروف شوراي روابط خارجي امريكا، فارن 
افرز، در مطلبي ب��ه قلم برت مك گورك نوش��ت: 
سياس��ت خارجه اياالت متحده در دوران ترامپ از 
هم گسيخته و فشار حداكثري او هم به پايان رسيده 
است.   اين نشريه در سند تحليلي خود در 14گزاره 
پايان سياست فش��ار حداكثري بر ايران را مستنداً 

توضيح مي دهد و تأكيد مي كند كه اقتدار جمهوري 
اسالمي ايران روبه فزون و غيرقابل مهار است. 

در بخش��ي از اين گزارش آمده اس��ت: »تأكيد بر 
خروج ايراني ها از سوريه، خروج يك جانبه امريكا از 
توافق هسته اي ايران، افزايش تحريم ها عليه ايران و 
تمركز بر سياست اختناق اقتصادي- با عنوان »فشار 
حداكثري«- از جمله سياست هايي است كه دولت 
ترامپ بي هيچ هدف مشخصي بر اجراي آنها عليه 
تهران توافق كرد. فرضيه اي كه اين سياست بي پايه 
و اساس را پيش  مي راند اين بود كه فشار تحريم ها 
يا ايران را روي زانو به ميز گفت وگوها بازمي گرداند 
يا به طور كلي باعث فروپاشي رژيم مي شود. دولت 
ترامپ فرضيه معكوس را- كه ايران به ميز گفت وگو 
بازنخواهد گش��ت و با س��تيز نامتقارن امريكا را به 
باتالقي عميق تر در منطقه خواهد كش��انيد- اصاًل 

مورد توجه قرار نداد.«
در ادامه اين نشريه با ادبياتي عصبي و پرخاشگرايانه 
اتهامات تكراري را به ايران نسبت داده و مي نويسد: 
»افزاي��ش تحريم ه��ا، ارزيابي هاي اي��ران را تغيير 
نمي دهد و فش��ار اقتصادي هيچ ي��ك از تغييرات 
مورد نظ��ر واش��نگتن در ايران را محق��ق نخواهد 
كرد... سياست فشار حداكثري هيچ يك از اهداف 
دوازده گانه وزارت خارجه امريكا را محقق نكرده... 
بنابراين از آنجا كه واشنگتن نمي تواند حتي به يك 
هدف محقق شده استناد كند بايد گفت كه سياست 

فشار اقتصادي به پايان خود رسيده است.«
  تولي��د ع��زت و اقت��دار بين الملل�ي 

با انقالبي گري
 به رغم آنكه طي سال هاي اخير بسياري از جريانات 
داخلي با هدف تبديل كردن افكار عمومي داخلي به 
ابزار فشار عليه حاكميت، ادعا مي كردند بايد براي 
دور كردن س��ايه جنگ از سر كش��ور به مذاكرات 
موشكي تن داد. رويكرد انقالبي در برابر نظام سلطه 
كه مصداق بارز آن توس��عه توان موشكي كشور و 
حمله به پايگاه عين االسد اس��ت اثبات كرد اقتدار 
نظامي سايه جنگ را مي تواند از كشور دور كرده و 
عزت بين المللي را براي كشورمان به ارمغان بياورد 
و روحيه خودباوري ملي را به شدت ارتقا دهد. مرور 
موضع گيري بسياري از رس��انه هاي بين المللي يا 
مراكز انديش��ه ورزي غربي، از روز حمله موش��كي 
به اين پايگاه تاكنون )كه به دو مورد آن اشاره شد( 
اثبات مي كند كه برخالف ادعاي يك طيف داخلي، 
توان موشكي نقشی تعيين كننده و اساسي در نبرد 

ميان ايران با دشمنانش دارد. 

اعتراف رسانه هاي غربي به اقتدار روزافزون ايران 

توليد عزت و اقتدار بين المللي با انقالبي گري

رئيس ق�وه قضائي�ه در تماس تلفن�ي با رئيس 
ش�وراي عالي قضايي عراق بر پيگ�رد حقوقي 
و همه جانب�ه جناي�ت امريكايي ه�ا در ت�رور 
سردار س�پهبد ش�هيد س�ليماني تأكيد كرد. 
به گزارش فارس، آيت اهلل رئيسي رئيس قوه قضائيه 
صبح ش��نبه در تماس تلفني با آق��اي فائق زيدان 
رئيس شوراي عالي قضايي عراق بر پيگرد حقوقي 
و همه جانب��ه جنايت امريكايي ها در ترور س��ردار 
س��پهبد ش��هيد س��ليماني، مجاهد بزرگ شهيد 
ابومهدي المهندس و ديگر همراهان ايشان تأكيد 

كرد. 
  از جان�ب هم�ه آزاديخواه�ان موظف به 

خونخواهي هستيم
رئيس قوه قضائيه كشورمان در اين تماس تلفني، 
جناي��ت امريكايي ها در ترور دو س��ردار و مجاهد 
بزرگ ايراني و عراقي را هولناك و غم انگيز خواند و 
با اشاره به اعتراف رسمي رژيم امريكا به انجام اين 
ترور، گفت: اين جنايت برخ��الف همه ميثاق ها و 
قوانين بين المللي است و مطالبه جدي مردم ايران 
و عراق، پيگرد حقوق��ي و مجازات آمران و عامالن 

اين ترور است.
آيت اهلل رئيسي نفرت پديدآمده از رژيم تروريستی 

امريكا پس از قضاياي اخير را بي س��ابقه دانست و 
افزود: اين نفرت ملي از امريكايي ها در تشييع هاي 
ده ها ميليوني ش��هيدان عزيزمان در ايران و عراق 
و همچنين راهپيمايي بي نظي��ر و ميليوني ديروز 
مردم عراق بروز يافت و اين موج ضداس��تكباري، 
مسئوليت ما مس��ئوالن قضايي در هر دو كشور را 
براي پيگيري حقوقي موضوع سنگين تر و مضاعف 

مي سازد.
  رئيس قوه قضائيه با اشاره به ابعادي از تروريستي 
بودن جنايت رژيم امريكا از جمله ترور حاج قاسم 
سليماني و همراهان ايشان در حالي كه آن شهيد 
بزرگ��وار ب��ه تصريح نخس��ت وزير ع��راق مهمان 
رس��مي دولت عراق و در حال انجام يك مأموريت 
ديپلماتيك با رعايت همه قوانين و مقررات كشور 
ميزبان بوده است، افزود: اين اقدام امريكايي ها بدون 
ترديد، تجاوزكارانه و ناقض اصول متعدد مانند اصل 
ممنوعيت توسل به زور، حق حيات و حقوق افراد 
مورد حمايت حقوق بين الملل است و توجيه هاي 
امريكايي ها براي انجام اي��ن جنايت حتي در خود 
جامعه امريكا نيز مردود و مخدوش واقع شده است.  
آيت اهلل رئيس��ي با تقدي��ر از محكوميت قاطع اين 
جنايت از جانب مرجعيت ع��راق و اركان دولت از 

جمله رئيس جمهور، نخس��ت وزير، مجلس و آحاد 
ملت مقاوم عراق، خاطرنشان كرد: اين جنايت بايد 
از جانب هر دو كشور پيگيري حقوقي و بين المللي 
شود.  رئيس قوه قضائيه با اشاره به تسلط استكبار و 
در رأس آن امريكا بر محاكم بين المللي، اين واقعيت 
را موجب انصراف از دنبال كردن موضوع ندانست 
و افزود: ما از جانب ملت ه��اي ايران و عراق و تمام 

آزاديخواهان و دلبس��تگان جبهه مقاومت موظف 
هستيم خونخواهي اين مجاهدان شهيد را با همه 
توان دنبال كنيم و انتظ��ار داريم همچنان كه اين 
پيگيري در دولت و قوه قضائيه جمهوري اسالمي 
آغاز شده است، دولت و دس��تگاه قضايي عراق نيز 
پيگرد حقوقي جنايت امريكا را به صورت جامع و 

هماهنگ تا حصول نتيجه دنبال كنند. 

  فائق زيدان: شهيد سليماني مهمان دولت 
عراق بود

در اين تماس تلفني، فائق زيدان رئيس شوراي عالي 
قضايي عراق با تأكيد بر اينكه شهيد سردار سليماني 
و ش��هيد ابومهدي از قهرمانان مبارزه با تروريس��م 
و آزادسازي مناطق اش��غالي عراق از دست داعش 
بودند، افزود: شهيد س��ليماني مهمان دولت عراق 
بود و همه جزئياتي كه جناب عالي در خصوص ابعاد 
حقوقي داخلي و بين المللي اين موضوع گفتيد مورد 
قبول ماست.  آقاي زيدان افزود: به جنابعالي اطمينان 
مي دهم كه از همان ساعات اوليه در عراق تحقيقات 
در اين زمينه شروع و براي رسيدگي قضايي پرونده 
بزرگي تشكيل شده است. ما با دقت زيادي روي اين 
موضوع متمركز هستيم و به صورت مستمر و روزانه 
مراحل را دنبال مي كني��م.  وي با تأكيد بر اينكه در 
تحقيقات بدون مالحظه عمل خواهيم كرد، افزود: 
در زمينه بين المللي آماده همكاري و اقدام مشترك 
با جمهوري اس��المي تا حصول نتيج��ه در محاكم 

بين المللي هستيم. 
در پايان اين مكالمه، رئيس قوه قضائيه كشورمان 
پيگيري اين موضوع را به وزير دادگستري و معاون 

امور بين الملل قوه قضائيه محول كرد. 

جنايت امريكا بايد از جانب دوكشور ايران و عراق پيگيري حقوقي شود
    قضائي

اميرعباس رسولي
   گزارش

شوراي نگهبان پرونده نمايندگان را 
به هيئت نظارت نداده است

پرونده اي از س�وي ش�وراي نگهبان به هيئت 
نظارت بر رفتار نمايندگان ارجاع نش�ده است 
و اين هيئت تا زماني كه شكايتي از نماينده اي 
به دستش نرس�د به موضوعي ورود نمي كند. 
حجت االس��الم عليرضا س��ليمي عض��و هيئت  
نظارت ب��ر رفت��ار نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي در گفت وگو با تس��نيم با بيان اينكه 
اعضاي ش��وراي نگهبان افرادي ديندار و با تقوا 

هستند و در بحث تأييد يا ردصالحيت كانديداهاي انتخابات هيچ گاه آخرت 
خود را خراب نمي كنند، گفت: ش��وراي نگهبان در بحث تأييد صالحيت ها 
معيارهاي خاصي دارد و قطعا هيچ گاه آنها از اين معيارها عدول نمي كنند.  
وي با اش��اره به رد صالحيت تعدادي از نمايندگان فعلي مجلس از س��وي 
شوراي نگهبان، ادامه داد: شوراي نگهبان حتماً اسنادي داشته كه حكم به 
ردصالحيت اين افراد داده است، البته خود شورا به اين نمايندگان اعالم كرده 
است كه مي توانند بروند و مس��تندات را مشاهده كنند.  نماينده محالت در 
مجلس در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا شوراي نگهبان مستنداتي به هيئت 
نظارت بر رفتار نمايندگان ارائه كرده است يا خير؟ اظهار داشت: پرونده اي از 
سوي شورا به اين هيئت ارجاع نشده است و هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
طبق آيين نامه داخلي مجلس تا زماني كه شكايتي از نماينده اي به دستش 
نرس��د به موضوعي ورود نمي كند.  عضو هيئت  نظارت بر رفتار نمايندگان 
تصريح كرد: پرونده هاي كه در اين هيئت بررسي شده و اقدام يك نماينده 
به عنوان وظيفه نمايندگي اش تشخيص داده نشده و به قوه قضائيه ارجاع و 

بررسي و محاكمه متخلفان نيز آغاز شده است. 


