
      روایت 

عالج » واقعه« قبل از وقوع بايد كرد
در باره واقعه در كربال و كش��تار وحش��يانه و به بند اسارت كشيدن 
غيرانس��اني خان��واده و فرزن��دان پيامبر اعظ��م و غ��م انگيزترين، 
عظيم ترين، ماندگارترين حادثه و مصيبت تاريخ بشري، همواره در 
طول تاريخ حداقل سه سؤال بسيار مهم ذهن شيعيان و ساير مذاهب 

اسالمي را به خود مشغول كرده است: 
۱ - ببينيم چه شد كه بعد از ۵۰ سال از درگذشت پيغمبر )ص( جامعه 
اسالمي به آن حدي )از انحطاط( رسيد كه كسي مثل امام حسين )ع( 

ناچار شد براي نجات جامعه اسالمي چنين فداكاري اي بكند؟
۲ - آيا تكرار چنين فاجعه اي در اعصار مختلف و در زمان ما امكان پذير 

است؟
۳ - تكليف فردي و جمعي ما براي جلوگي��ري از تكرار اين حادثه و 

واقعه تلخ و جانسوز چيست؟
مقام معظم رهبري در ۲۰ خردادماه ۱۳۷۵ )همان س��ال هايي كه 
عده اي از خواص بساط اش��رافي گري را با مدل ليبرال سرمايه داري 
غربي در كشور پهن مي كردند( در جمع پاسداران لشكر ۲۷ حضرت 
رسول تهران، علت حادثه را اين چنين بيان مي كنند: »وقتي خواِص 
طرفدارِ حق، يا اكثريت قاطع شان، در يك جامعه، چنان تغيير ماهيت 
مي دهند كه فقط دنياي خودشان براي ش��ان اهميت پيدا مي كند؛ 
وقتي از ترس جان، از ترس تحليل و تقليل مال، از ترس حذف مقام 
و پست، از ترس منفور ش��دن و از ترس تنها ماندن،  حاضر می شوند 
حاكميت باطل را قبول كنند و در مقابل باطل نمي ايستند و از حق 
طرفداري نمی كنند و جانشان را به خطر نمي اندازند؛ آنگاه در جهان 
اسالم فاجعه با شهادت حسين بن علي عليه الّسالم - با آن وضع - آغاز 

مي شود«. 
 علل وقوع حادثه كربال بسيار اس��ت اما با بازخواني ۳۳ سال بيانات 
حضرت امام خامنه اي در تبيين ابعاد واقعه كربال و عاشورا مي توان 

اين علل را به طور عمده در محورهاي زير خالصه كرد: 
۱- تبديل امامت به خالفت و خالفت به سلطنت. آخرين ضربه كاري 
معاويه كه به پيكر اسالم وارد ش��د اين بود كه خالفت اسالمي را به 
سلطنت موروثي تبديل و پسر فاسق، فاجر، فاسد، بي دين، دائم الخمر 
و ميمون باز خود را به جاي خودش نش��اند ولي صداي اعتراضي از 

خواص بلند نشد. 
۲- تبديل اسالم ناب محمدي و اسالم علوي به اسالم اموي و اسالم 

سازش و تسليم. 
۳- تبديل فضائل و ارزش هاي الهي به اش��رافي گري و رفاه طلبي در 

جامعه اسالمي. 
٤- آلوده كردن سفره هاي مردم به لقمه حرام . )فرمايش امام پيش از 
ظهر عاشورا: »َفَقْد ُملَِئت بُُطونِكم ِمَن الَحرام« بي شك شكم هاي شما 

از حرام پر شده است(
۵ - لغزش خواص از هفت، هش��ت س��ال بع��د از رحل��ت پيامبر و 
امتيازطلبي و دنياگرايي خواص تا جايي كه در دوران خليفه س��وم 
برجس��تگان صحابه پيامبر نظير طلحه، زبير، س��عد اب��ي وقاص و 
امثال اينها جزو بزرگ ترين س��رمايه دارهاي زمان خودشان شدند 
و در زمان حادثه كربال حدود ۵۰ س��ال از اين اشرافي گري خواص و 
صحابه گذشته و همه مردم نيز به تبع زمامداران با اين فرهنگ فاسد 

عجين شده بودند. 
۶ - قبول حاكميت باطل از س��وي خواص براي امتيازطلبي، حفظ 
آبرو، از ترس جان و مال، رياس��ت طلبي و پيشگيري از منفور شدن 

و طرد شدن. 
۷ - ترك جهاد كبير و تبعيت از دشمن در ميادين مختلف سياسي، 

اقتصادي، فرهنگي و... )سوره فرقان آيه ۵۲(
۸ - تالش گسترده بني اميه براي امامت ستيزي، دين ستيزي، عدالت 

ستيزي و تقدس زدايي با بهره گيري از زر و زور و تزوير. 
۹ - ضايع كردن نماز و معنويت و دور شدن از ذكر و ياد خدا از يك سو 
و دنياطلبي و التذاذ به شهوات دنيوي از سوي ديگر )سوره مريم آيه 

۵۹( به ويژه از سوي خواص جبهه حق. 
۱۰ - ضعف بينش و بصيرت، نداشتن قدرت تحليل و تشخيص حق 

از باطل و فقدان استقامت خواص جبهه حق. 
۱۱ - فراموش كردن و رها ك��ردن ركن كليدي امر به معروف و نهي 
از منكر از س��وي اكثريت خواص و مردم )اگر احياي امر به معروف 
بزرگ ترين هدف امام حسين عليه السالم عنوان شده است پس فقدان 
اين ركن كليدي هم بزرگ ترين عامل وقوع حادثه كربال بوده است(

سؤال دوم اين اس��ت كه آيا حادثه كربال تكرار شدني است؟ پاسخ 
اين است كه بي شك يكي از علل اصلي اقامه عزا براي سيد و ساالر 
ش��هيدان جلوگيري از تكرار حادث��ه اي در مقي��اس كوچك تر از 
عاش��ورا در زمان حاضر اس��ت. آنچه كه اين روزها و سال ها به رغم 
دس��تاوردهاي عظيم نظام اس��المي در حوزه هاي علمي، سياسي، 
فرهنگي، امنيتي، نظامي و... كام مردم را به شدت تلخ كرده، كدها 
و عالئمي اس��ت كه به همه دغدغه داران و دلس��وزان نظام و مردم 
به عنوان صاحبان اصلي كش��ور گوش��زد مي كند كه اگر نسبت به 
اين عالئم بي تفاوت باشيم بي شك تكرار حادثه كربال دور از انتظار 
نخواهد بود. امروز در كشور اشرافي گري، رفاه طلبي، رانت خواري، 
كاخ نش��يني، غربگدايي، فاصله طبقاتي، آقازادگي، س��وءمديريت، 
مديريت هاي موروثي، ترجيح منافع حزبي بر منافع ملي و... سبب 
س��لب اعتماد عمومي، كاهش مقبوليت اجتماعي نظام، گسترش 
نارضايتي ها، گسترش دل مردگي و نااميدي، تخريب باورهاي ملي 
و ديني، پيدايش گسل در وحدت ملي و... شده و همين امر دستاويز 
دش��منان براي طراحي فتنه ها و مدل هاي بران��دازي نرم از طريق 

واگرايي مردم از نظام اسالمي شده است. 
و اما چه بايد كرد؟ بايد مجموعه اي از اقدامات سلبي و ايجابي در دو 
حوزه سخت افزاري و نرم افزاري صورت گيرد تا تمامي آن چه در بخش 
اول به عنوان علل بروز حادثه عاش��ورا بيان ش��د مرتفع شود و اميد، 

اعتماد و شجاعت به كانون اصلي انقالب بازگشته و تقويت شود: 
۱ - در درجه اول بايد بر برگزاري هر چه باشكوه تر مجالس اقامه عزاي 
حضرات ائمه هدي عليهم السالم و به ويژه حضرت حسين عليه السالم 
تأكيد ش��ود و بدانيم كه به فرمايش حضرت امام خميني س��الم اهلل 
عليه، با بزرگداشت محرم و صفر اسالم زنده خواهد ماند و تالش هاي 
دشمنان نيز به جايي نخواهد رسيد. بي دليل نيست كه امام سجاد 
و امام باقر عالوه ب��ر مداومت بر اقامه عزاداري، م��ردم را به برگزاري 

اين گونه مجالس در طول تاريخ وصيت و سفارش نموده اند. 
۲ - اقدامات قاطعانه قوه قضائيه ب��ا قوت تمام تا اجراي دقيق فرمان 
هشت ماده اي مبارزه با مفاسد در همه حوزه هاي اقتصادي فرهنگي 
و... صادره از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي در تاريخ ۱۰ ارديبهشت 

۱۳۸۰ استمرار يابد.
۳ - با س��رعت هر چه تمام تر گام دوم انقالب وارد فاز اجرايي شده و 
تمامي مسئوالن و مديران كه در بين آنان افراد پير، خسته، بي انگيزه، 
اش��رافي ، مرعوب دش��من، دلبس��ته به غرب، غافل از ظرفيت هاي 
داخلي، بعضاً سست كمربند و دوتابعيتي حضور دارند با سرعت عرصه 
مس��ئوليت را ترك و جاي خود را به مديران تازه نفس، اليق، جوان، 
انقالبي، باانگيزه، خوش فكر، شجاع، توانمند، دشمن شناس و مورد 

اعتماد نظام بسپارند. 
٤ - انتخابات مجلس شوراي اسالمي در دوم اسفند سال جاري، بهترين 
فرصت براي مردم است تا با حضور آگاهانه و انقالبي پاي صندوق هاي 
رأي و با انتخاب نمايندگان متناسب با آنچه كه مقام معظم رهبري در 
بيانيه گام دوم انقالب فرموده اند، مجلسي باطراوت، باانگيزه، جوان و 
انقالبي شكل گيرد. بي ترديد تشكيل مجلسي در تراز انقالب اسالمي، 

زمينه را براي تشكيل دولت تراز انقالب مهيا خواهد نمود. 

سيدعبداهلل متوليان

نماين�دگان مجل�س ش�وراي اس�امي قي�ام خوني�ن ۱۷ 
ش�هريور ۵۷ را برگ�ي زري�ن در تاري�خ انق�اب اس�امي 
دانس�تند.  ستمش�اهي  رژي�م  براب�ر  مقاوم�ت  نم�اد  و 
به گزارش خانه ملت، حس��ن كامران، عضو كميسيون امور داخلي و 
شورا هاي مجلس ش��هداي قيام ۱۷ ش��هريور را پايه گذاران تشكيل 
حكومت اسالمي خواند و گفت: قيام ۱۷ شهريور يك قيام استثنايي 
است به دليل اينكه رژيم ستمش��اهي تا بنِ دندان مسلح بود و رعب و 
وحشت بسياري ايجاد كرده بود. اين قيام تمام ساز و كار هاي غربي ها را 
به هم ريخت چراكه غربي ها و عوامل رژيم ستمشاهي اميدوار بودند كه 

باالخره اين تخت و تاج استمرار پيدا كند. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي افزود: اگرچه در قيام 
۱۷ شهريور شهداي بسياري داده شد، اما همين شهدا زيرساختي براي 
تشكيل حكومت اسالمي شدند چراكه همگي سربازان امام خميني 
بودند؛ امام )ره( فرمودند اين كودكاني كه در گهواره هس��تند به اين 
عبارت پاسخ مي دهند حاال چه در انقالب و چه در مسائل بعد از انقالب؛ 
در ۱۷ شهريور س��ربازان امام تحول كردند چراكه متدين بوده و اين 
حركت را باور داشتند. كامران تصريح كرد: حركت مردم در ۱۷ شهريور 
در منطقه و دنيا تأثيرگذار بود و مقام معظم رهبري نيز بارها فرمودند 
كه بايد خاطره شهدا و به ويژه شهداي ۱۷ شهريور را حفظ و احيا كرد. 

وي اظهار داشت: بازخواني تاريخ انقالب براي نسل جوان يك تابلو و 
آزمايشگاهي از غيرت و مردانگي است كه در يك جو مشهود مي توان 
استقامت كرد و خون داد و همين استقامت و ايستادگي براي نسل جوان 
يك درسي است كه جوانان همين درس را در دفاع مقدس و شهداي 
مدافع حرم تكرار كردند و امروز نيز تأثير آموزش و درس است كه حركت 

انتفاضه در جهان اسالم در فلسطين، لبنان و يمن جواب داد. 
 نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هم قيام ۱۷ شهريور را برگ 
زريني بر تاريخ و دفتر انقالب اسالمي و بيان رسوايي حكومت وابسته به 
نظام استكبار جهاني دانست و افزود: بازخواني تاريخ انقالب اسالمي به 
ويژه رخداد هاي مهم و تأثيرگذار مثل قيام ۱۷ شهريور درس عبرت و 

هدايت نسلي است كه در آن صحنه ها نبود ند. 
احمد سالك افزود: كشتاري كه در ۱۷ شهريور صورت گرفت، بر كسي 
پوشيده نيست و هزاران انس��ان به ويژه زناني كه با كودكان شيرخوار 
خود در صحنه بودند، مورد اصابت گلوله حكومت وابسته به باقيمانده 
حكومت شاه قرار گرفتند. اثر وضعي ۱۷ شهريور، سرعت بخشيدن به 
تحقق اهداف انقالب اسالمي و آرمان هاي حضرت امام خميني بوده، 
هست و خواهد بود. نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در مورد 
تأثير بازخواني تاريخ انقالب اسالمي به ويژه رخداد هاي مهم و تأثيرگذار 
مثل قيام ۱۷ شهريور روي نسل جوان تصريح كرد: تأثيرات بسياري 

براي نس��ل جوان دارد. بيان خاطرات انقالب اسالمي، درس، عبرت و 
هدايت است يعني هدايت نسلي كه در آن صحنه ها نبوده و اطالعات و 

اخبار را مي شنود و تصميم مي گيرد. 
 همچنين عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي به خبرگزاري 
خانه ملت گفت: انتشار اخبار شهدا در قيام ۱۷ شهريور، انگيزه مقاومت 
را در شهرستان ها باال برد و خشم مردم را نسبت به شاه بيشتر كرد و اين 

شهدا نماد مقاومت در برابر رژيم شاهنشاهي هستند. 
عليرضا رحيمي افزود: ۱۷ شهريور بخشي از تاريخ انقالب است و در 
اوج همبستگي و يكپارچگي مردم، اين قيام رخ داد و اين همدلي بين 
مردم باعث شد تا انقالب به پيروزي برسد و شهدايي كه در روز ۱۷ 
شهريور به شهادت رس��يدند، نمادي از مقاومت مردم در برابر رژيم 
شاهنشاهي شدند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: خشونتي كه در ۱۷ شهريور اتفاق افتاد نقطه عطفي در سرعت 
بخشي به حوادث انقالب شد چراكه منجر به پيروزي انقالب در ۲۲ 
بهمن شد. عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در 
شهرستان ها نيز متعاقب ۱۷ شهريور، حوادث زنجيره وار و متعددي 
اتفاق افتاد، تصريح كرد: در تهران نيز اين حوادث از شدت بيشتري 
برخوردار بود و در نهايت چند ماه بعد منجر به حوادث بهمن ماه و بعد 

پيروزي انقالب اسالمي شد. 

نمايندگان از دستاوردهاي قيام ۱۷ شهريور مي گويند

قيام ۱۷ شهريور، ساز و كار غربي ها را به هم ريخت

     فارس: احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
موضع گيري اخير رئيس قوه قضائيه در زنجان، گفت: مشي رئيس جديد 
قوه قضائيه، موجب تقويت روحيه و تشجيع اكثريت قضات كه پاكدست و 

پاكدامن هستند، شده و مي شود. 
     مهر: هفتمين اجالس رسمي مجلس خبرگان رهبري، دوم مهرماه به 
مدت دو روز در تهران و در ساختمان سابق مجلس شوراي اسالمي برگزار 

مي شود. 
     تسنيم: محمد ابراهيم رضايي، رئيس كميته هسته اي كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس با تأكيد بر اينكه سياست كاهش تعهدات 
برجامي ايران بس��يار اثربخش بوده اس��ت و با ادامه اين روند، قطعاً طرف 
مقابل به انجام تعهداتش در برجام مجاب مي شود، تصريح كرد: مسئوالن 
امريكايي در مقابل منطق قوي ايران مبني بر پيگيري حقوق ملت مان در 

برجام مستأصل شده اند. 
     خانه ملت: حشمت اهلل فالحت پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس 
با بيان اينكه گذر زمان به نفع ايران نيست، پيشنهاد كرد: به جاي بازه زماني 
دو ماهه، بازه زماني يك ماهه براي گام هاي ايران تعريف شود، چرا كه تعيين 
۶۰ روز براي ضرب االجل زمان زيادي و بي منطقي است با توجه به اينكه تا به 

امروز نيز اقدام قابل توجهي از جانب طرف مقابل صورت نگرفته است. 

ژه
وی

 امامانجمعهسنی:اگردركربالبودیم 
دركنارامامباعبيداهللميجنگيدیم

علماي اهل سنت در مراسم هاي مختلف به تكريم مقام اهل بيت  
عليهم الس��الم و ذكر مصائب و مناقب امام حسين عليه السالم 
پرداختند. مولوي عبدالحميد، امام جمعه اهل س��نت زاهدان 
در بخش��ي از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته زاهدان، با بيان 
اينكه امام حس��ين براي منافع دنيا و رسيدن به حكومت قيام 
نكرد، »اجراي عدالت«، »حفاظت از دين« را از مهم ترين اهداف 
قيام امام حسين عليه السالم برشمرد: »امام حسين به تمام مردم 
دنيا درس مردانگي و شجاعت و ايستادگي در مقابل ظالمين و 
مسلمان نماها داد. امام حسين رضي اهلل عنه تشنۀ قدرت نبود و 
براي حكومت و رسيدن به منافع دنيا قيام نكرد، بلكه براي حفاظت 
از دين، اجراي عدالت و در راستاي امر به معروف و نهي از منكر قيام 

كرد و در اين راه به درجه رفيع شهادت رسيد. «
مولوي عبدالحميد با بيان اينكه تمام مسلمانان اعم از شيعه و سني 
و حتي تمام انسان هاي آزادۀ دنيا از حادثۀ كربال ناراحت هستند، 
تأكيد كرد: »اگر ما در زمان حادثۀ كربال حضور مي داشتيم حتماً 
با عشق و عالقه در كنار امام حسين رضي اهلل عنه قرار مي گرفتيم 

و جانانه با لشكر عبيداهلل بن زياد مي جنگيديم. «
او در ادامه به وجود محبت اهل بيت در قلب تمام مسلمانان اشاره 
كرده و گفته: »اهل س��نت به اهل بيت عشق مي ورزند و معتقد 
هستند كه مهم ترين نكته در ابراز محبت با اهل بيت، پيروي از 
س��يرت آنان و الگوبرداري از زندگي آنان است. بسياري گمان 
مي كنند كه اهل سنت نسبت به شهادت سيدنا علي، امام حسين 
و اهل بيت رضي اهلل عنهم بي تفاوت هستند، درحالي كه حضرت 
علي و حضرت حسين را مسلمان نماها شهيد كردند و ما از شهادت 

آنان ناراحت هستيم. «
مولوي خيراهلل نيكخوي، مدرس حوزه علميه احناف خواف هم 

در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه خواف گفت: »يكي از 
اهداف مهم امام حسين در قيام عاشورا، طوري كه در نامه هاي 
ايشان به اهل كوفه و بصره تصريح شده است، احياي قرآن و سنت 
و ريش��ه كن كردن بدعت ها و تالش براي تنفيذ حدود و احكام 
شرعي در سرزمين هاي اسالمي بود. « او در ادامه به شرح واقعه 

كربال و ذكر مصيبت پرداخت. 
مولوي سيد حسام  الدين حسيني، از روحانيون اهل سنت خواف 
هم در مراسمي به مناس��بت محرم اظهار داش��ت: »قيام امام 
حسين)ع( در روز عاشورا نشان داد براي دفاع از دين مي بايست از 
همه چيز خود گذشت. علماي اسالم بايد همه ابعاد واقعه عاشورا را 
تشريح كنند و از دستاوردهاي آن غافل نباشند. يزيد فردي فاسد و 
شرابخوار بود و امروز استكبار و صهيونيزم همان طاغوت و يزيديان 
زمان هستند و جامعه اسالمي بايد شرافت و عزت خودش را حفظ 

كند و هرگز در برابر آنها تسليم نشود. «


 تقالی»ایران«
برایسلبمسئوليتدولتازبرجام!

روزنام��ه ايران، ارگان رس��مي دولت در مطلب��ي تأمل برانگيز 
مدعي شد كه منتقدان برجام، با سلب مسئوليت از رهبر انقالب، 

مسئوليت برجام را به گردن دولت مي اندازند!
ارگان دولت براي تبرئه دولت روحاني از آنچه روي داده، ابتدا از 
نقش رهبري در سياست خارجي دولت احمدي نژاد به زعم خود 
پرده مي دارد: »كسي در اين ترديد ندارد كه مذاكرات با امريكايي ها 
در آخرين سال دولت دهم در عمان كه در كانالي خارج از دولت 
وقت انجام شد با هماهنگي كامل رهبر معظم انقالب بود... گذشته 
از اين، نامه نگاري هاي باراك اوباما رئيس جمهوري وقت امريكا با 
رهبر معظم انقالب كه حتي با پاسخ رهبري هم روبه رو شد، نشان 
از آن دارد كه حتي طرف هاي مذاكره با ايران هم اين را درك كرده 

بودند كه تصميم گيري درباره موضوعات مهم و كالن كشوري 
بدون هماهنگي با رهبري امكانپذير نيست.« در واقع رسانه رسمي 
دولت براي سلب مسئوليت از دولت متبوعش، به كنش سياسي 

مسئوالن دولت امريكا استناد مي كند!
اين روزنامه در ادامه اين مطلب كه نام نويسنده هم ندارد، آورده: 
»به هر روي دلواپسان مختارند تالش كنند از وضعيت به وجود 
آمده براي برجام كالهي براي خود بسازند و دولت را مسئول همه 
گرفتاري ها و مشكالت موجود بدانند تا شايد در انتخابات پيش رو 
اقبال مردمي را متوجه خود كنند، اما مجاز نيستند در اين مسير 
از رهبري هزينه كنند آن هم به اين صورت كه ش��أن و جايگاه 
مشخص قانوني رهبري در معادالت و تحوالت سياسي كشور را 
ناديده بگيرند. آنها خوششان بيايد يا نيايد، اطالع داشته باشند يا 

نداشته باشند، برجام تصميم نظام بوده... «
حس��ن روحاني تا پيش از خ��روج امري��كا از برجام مي گفت 
تمام مسئوليت برجام با من است؛ از جمله روحاني - شهريور 
۹۳- در نشست خبري گفته بود: »دولت و رئيس جمهور مسئول 
مذاكرات است و امروز هم گفتم كه من مسئوليت تمام كارها 
را برعهده مي گيرم«. اما پس از خ��روج امريكا از برجام، مدام و 
مكرر تأكيد مي كنند كه همه چيز ب��ا هماهنگي رهبري بود. 
طبيعتاً هماهنگي متفاوت است با آنكه نظر خود فرد اينگونه 
باش��د. خصوصاً كه از قضا برند دولت روحاني همين مذاكرات 
هسته اي بود و جز آن س��بد عملكردش خالي است. از سويي 
ديگر، رهبر معظم انقالب عالوه بر توصيه هاي متعدد درباره لزوم 
عدم اعتماد به امريكا و خوش بين نبودن به مذاكره با امريكا و 
گره نزدن اقتصاد كشور به مذاكره با غرب، در مهرماه ۹٤ نامه اي 
۹ بندي- معروف به ش��روط نه گانه- خطاب به رئيس جمهور 
نوشتند. با عرض تأسف بايد گفت كه دولت در اجراي اين شروط 

دچار قصور و تقصيرهاي فراوان شد. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي: 
سياست فشار حداكثري

 برابر راهبرد مقاومت فعال زانو زد
سياست فشار حداكثري امريكا كه با فرضيات واهي براي ايجاد فروپاشي 
اقتصاد ملي ايران دنبال شد برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو درآمد. 
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، دريابان علي شمخاني در ديدار 
اعضاي هيئت رئيسه فراكسيون مقابله با تحريم مجلس و جمعي از فعاالن 
اين حوزه، گفت: سياست فشار حداكثري امريكا كه با فرضيات واهي براي 
ايجاد فروپاشي اقتصاد ملي ايران دنبال شد برابر راهبرد مقاومت فعال به 
زانو در آمد. دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به جنگ ادراكي پرشدتي 
كه از سوي رسانه هاي معاند براي پشتيباني از سياست فشار حداكثري 
امريكا عليه ايران طراحي و اجرا شد، افزود: مردم مقاوم ايران به رغم تحمل 
فشارهاي سنگين اقتصادي، به دليل آگاهي، بصيرت و هوشمندي، مغلوب 

اين جنگ نشدند و دشمن را از دستيابي به اهدافش نااميد كردند. 
شمخاني با استقبال از ابتكار فراكسيون مقابله با تحريم براي ايجاد باشگاه 
كشورهاي تحريم شده و ورود فعال به عرصه مقابله با تروريسم اقتصادي 
امريكا، خاطر نشان ساخت: مقاومت، زماني منجر به موفقيت مي شود كه با 
رويكرد فعاليت و تحرك مستمر همراه باشد و اين اقدام مي تواند گام مؤثری 
در مسير تداوم راهبرد مقاومت فعال تلقي شود. وي موضوع مقابله با تحريم را 
در شرايط كنوني يكي از محورهاي اصلي وحدت جناح هاي مختلف سياسي 
در كشور عنوان كرد و اظهار داشت: دشمن با توجه به تجربيات گذشته به 
اين واقعيت پي برده كه جمهوري اسالمي در مواجهه با تهديدات به بلوغ 
و توانمندي قابل مالحظه اي رس��يده و از اين رو تالش مي كند تا با ايجاد 
بحران هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي و ايجاد حاشيه، تمركز مجموعه قواي 
كشور بر موضوع مقابله با تهديدات را به حداقل برساند.  در ابتداي اين جلسه 
محمد علي پور مختار رئيس فراكسيون مقابله با تحريم گزارشي از نحوه 
تشكيل و فعاليت هاي انجام شده از سوي اين فراكسيون و همچنين اقدامات 

در دست اجرا براي تشكيل باشگاه كشورهاي تحريم شده ارائه كرد. 

سردار غيب پرور جانشين فرمانده سپاه 
در قرارگاه امنيتي امام علي )ع( شد

س�ردار سرلش�كر پاس�دار حس�ين س�امي، فرمانده كل سپاه 
پاس�داران انقاب اس�امي در حكمي س�ردار س�رتيپ پاسدار 
غامحس�ين غيب پ�رور را ب�ه س�مت جانش�ين فرماندهي كل 
س�پاه در قرارگاه مرك�زي امنيتي ام�ام علي )ع( منص�وب كرد. 
به گزارش سپاه نيوز، در حكم فرمانده كل سپاه به سردار سرتيپ پاسدار برادر 
غالمحسين غيب پرور آمده است: نظر به تجارب ارزشمند و مجاهدت هاي 
خستگي ناپذير جنابعالي در مسئوليت هاي مختلف به ويژه رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب اسالمي و با امعان نظر به تقدير 
مقام معظم فرماندهي كل قوا )مدظله العالي( از تالش هاي ارزنده و مواضع 
انقالبي شما، به موجب اين حكم به سمت جانشين فرماندهي كل سپاه در 

قرارگاه مركزي امنيتي امام علي )ع( منصوب مي شويد. 
اميد است با اعتماد مطلق به خداوند متعال، عنايت كامل به موازين شرع 
مقدس اسالم، شوق و عشق به اسالم و امام )ره(، پيروي از فرامين، تدابير و 
منويات ولي امر مسلمين و فرمانده معظم كل قوا، حضرت آيت اهلل العظمي 
امام خامنه اي )مدظله العالي(، رعايت سلسله مراتب فرماندهي و توجه به 
اساس سپاه كه بر پايه احساس تكليف، حرارت ديني و شور انقالبي، تكيه 
بر عنصر ايمان و اعتقاد راسخ و پايداري بنا نهاده شده است و نيز بهره گيري 
از تجربيات متراكم، ارزشمند و عزتمندانه انقالب اسالمي به ويژه هشت 
سال دفاع مقدس بتوانيد وظايف محوله را به نحو شايسته به انجام برسانيد. 
توفيقات الهي و توجهات حضرت بقيه اهلل االعظم )عج( را براي شما مسئلت 

مي نمايم. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس: 
اروپا اراده اي براي انجام تعهدات  ندارد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد اروپايي ها تابع امريكا 
هس�تند و اراده اي براي انج�ام تعه�دات برجامي ش�ان ندارند. 
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره اينكه 
اروپايي ها اجراي اينستكس را زمان بر مي دانند، گفت: برداشت ما از نحوه 
مواجهه اروپايي ها با جمهوري اسالمي در بحث تعهدات هسته اي اين است 

كه آنها هيچ اراده اي براي انجام كار ندارند. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به واكنش اروپايي ها به تعهدات 
برجام و اجرايي كردن كانال مالي اينس��تكس، بيان داشت: مسائلي كه 
اتحاديه اروپا مطرح مي كند با اين هدف اس��ت كه زم��ان و فرصت را از 
جمهوري اسالمي ايران بگيرد تا بعد از مدتي آنها برنده باشند به اين نحوه 
كه ما تعهدات را اجرايي كرده باش��يم و آنها حتي يك قدم در اين مسير 
برنداشته باشند. وي با يادآوري خروج امريكا از برجام، اظهار داشت: بعد 
از خروج امريكا از برجام، جمهوري اسالمي ايران به شدت دنبال خروج از 
برجام بود، اما اروپايي ها مدعي شدند كه آنها پايبند خواهند بود، از اين رو 
ما حاضر شديم برجام را با اروپايي ها ادامه دهيم، بعد از مدتي اروپايي ها 
عنوان كردند نمي توانند همه تعهدات را عملي كنند چرا كه تحت فشار 

امريكا هستند.
 وي با بيان اينكه اروپا متعهد به خريد نفت ايران، نقل و انتقال پول از بانك 
مركزي و ارائه خدمات بيمه اي بودند، ادامه داد: اروپايي ها با قول به اجراي 
تعهدات، زمان خريدند تا ايران از ه��دف اصلي خود كه خروج از برجام بر 

اساس مفاد توافق هسته اي است دور شود و به قولي ابزار را از ما بگيرند. 
پورابراهيمي در ادامه با تاكيد براينكه اروپايي ها از روز اول دنبال وقت كشي 
بودند و اقدام قاطعانه اي نداشته اند، گفت: آنها به دنبال اين بودند كه ايران 
خود را با شرايط تطبيق دهد و در حالي كه طرف غربي به تعهدات عمل 
نمي كند ايران همچنان پايبند باشد در واقع نتيجه توافق برد- باخت شود. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اروپايي ها حرف آخر را از 
اول نمي گويند، بيان داشت: اروپايي ها تابع كامل امريكايي ها هستند و ما به 
اين موضوع اعتراض جدي داريم، بنابراين وقتي آنها به تعهدات خود پايبند 
نيستند ايران مي تواند طبق مفاد توافق هسته اي از تعهدات برجام خارج 

شود، چرا كه تعهد را دو طرفه مي دانيم. 
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فرمانده كل سپاه:  برابر هيچ تهديدي 
احساس ضعف نمي كنيم

فرمانده كل سپاه پاس�داران انقاب اسامي 
ب�ا تأكيد ب�ر اينك�ه در هي�چ جن�گ و برابر 
هي�چ تهديدي احس�اس ضع�ف نمي كنيم، 
گف�ت: آماده اي�م در چارچ�وب طرح ه�اي 
جامع دفاع�ي حداكث�ر حفاظ�ت و صيانت 
از مردم را در ش�رايط خاص داش�ته باش�يم. 
به گزارش س��پاه نيوز، س��ردار سرلشكر پاسدار 
حس��ين س��المي روز گذش��ته در ديدار سردار 
غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
كشور و جمعي از مديران و مسئوالن اين سازمان 
با بيان اينكه موضوع حفاظت، صيانت و كمك به 
مردم در شرايط مختلف در برابر حوادث و تهديدات 
از موضوعات مورد توجه سپاه است، گفت: پايداري 
و تداوم كاركردهاي ضروري و اساسي به ويژه در 
حوزه خدمات به مردم يك مس��ئله حياتي براي 

كشور است. 
وي با بيان اينكه سپاه آمادگي دارد تا با بهره گيری 
از ظرفيت هاي بي بديل »بسيج« در عرصه هاي 
مختلف پدافند غيرعامل ، حداكثر مش��اركت و 
مساعدت را داشته باشد، خاطرنشان كرد: ما در 
هيچ جنگ و در برابر هيچ تهديدي احساس ضعف 
نمي كنيم و آمادگي داريم تا ب��ا همكاري دولت 
و سازمان پدافند غيرعامل كش��ور در چارچوب 
طرح هاي جامع دفاعي حداكثر حفاظت و صيانت 

از مردم را در شرايط خاص داشته باشيم. 
فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه توليد ادبيات 
پدافند غيرعامل با تالش مؤثر س��ازمان پدافند 
غيرعامل كشور ش��كل گرفته و در دستگاه هاي 
اجرايي و بين مديران در حال نهادينه شدن است، 

گفت: باي��د پدافند غيرعام��ل را به يك فرهنگ 
عمومي دفاعي تبديل كنيم. سردار جاللي نيز در 
اين ديدار با اشاره به اينكه امروز سپاه خار چشم 
دشمنان است، گفت: سپاه توانسته است در انجام 
مأموريت حياتي خود يعني پاسداري از انقالب 
اسالمي به لطف خداوند موفق و پيروز باشد. وي 
با بيان اينكه دلخوري امريكاي جنايتكار از سپاه، 
بزرگ ترين مدال افتخار ب��راي اين نهاد انقالبي 
است، افزود: س��پاه امروز در خط مقدم مقابله با 
تروريسم است و اگر رشادت هاي سپاه نبود داعش 

در منطقه همچنان جوالن مي داد. 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به 
حوادث سيل در كش��ور نيز گفت: نيروهاي سپاه 
و بس��يج همواره در خط مقدم صيان��ت از مردم 
و كمك رس��اني بوده اند و در جريان س��يل اخير 
حضور به موقع نيروهاي س��پاه در محل حادثه و 
كمك رساني به مردم نشان داد سپاه خود و تمام 
امكاناتش را فداي مردم مي كند. س��ردار جاللي 
با اشاره به اينكه س��ازمان پدافند غيرعامل كشور 
مسئوليت تضمين امنيت زيرساخت هاي كشور 
به ويژه در حوزه هاي حساس و راهبردي را برعهده 
دارد، گفت: دستيابي به اين مهم نياز به هم افزايي 
همه دستگاه هاي نظامي و اطالعاتي كشور دارد و 
سپاه مطمئناً در اين راستا مي تواند كمك شايان 
توجهي به پدافند غيرعامل كند. وي با اشاره به اينكه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي تجارب ارزشمندي 
در مقابله و مديريت تهديدات نوين دارد، گفت: اميد 
داريم همكاري هاي مش��ترك بتواند توان دفاعي 

كشور در برابر تهديدات نوظهور را ارتقا دهد. 

فرمانده كل ارتش: امريكا مقابل مقاومت 
عقب نشيني مي كند

فرمانده كل ارتش با بيان اينكه تنها راه رسيدن 
به دنياي مقبول، مقاومت در مقابل نظام سلطه 
اس�ت، گفت: به بيگانگان هش�دار مي دهيم در 
صورت ايجاد ناامني و تنش در منطقه، خودشان 
در ناامن تري�ن وضعي�ت قرار خواهن�د گرفت. 
به گ��زارش فارس، سرلش��كر س��يد عبدالرحيم 
موس��وي در جم��ع ع��زاداران حس��يني هيئت 
رزمن��دگان اسالم ش��هر مقدس ق��م تأكيد كرد: 
اهداف اباعبداهلل الحس��ين )ع( و پيام هاي عاشورا 
همچنان زنده، پيش چش��م ما، در دل و جان ما، 
كليد حل چالش هاي اساس��ي دوران ها از جمله 
دوران معاصر و زمان ما و امروز ما است. وي درباره 
»شناخت دقيق انقالب اس��المي براي برداشتن 
گام هاي اس��توار در آينده«، گفت: بايد گذشته را 
درس��ت ش��ناخت و از تجربه ها درس گرفت، اگر 
از اين راهبرد غفلت ش��ود، دروغ ها جاي حقيقت 
خواهند نشست و آينده مورد تهديدهاي ناشناخته 
قرار خواهد گرفت. امير موسوي ادامه داد: كشور 
ما در گذش��ته هدف تاراج و تاخت و تاز بيگانگان 
قرار داش��ته و اكنون به بركت انقالب اسالمي در 
جايگاه عزت و اعتبار قرار دارد. در صورت شناخت و 
درك صحيح انقالب مي شود به علل دشمني هاي 
دشمنان پي برد.  امير سرلشكر موسوي تأكيد كرد: 
اينكه كس��ي گمان كند كه مش��كالت اقتصادي 
صرفاً ناشي از تحريم و علت تحريم ها نيز مقاومت 
ضد استكباري و تسليم شدن در برابر دشمن بوده 
و راه حل آن، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن 
بر پنجه هاي گرگ است، اين گناهي نابخشودني 

محسوب مي شود. 

فرمان��ده كل ارتش با طرح اين پرس��ش كه نظام 
سلطه به سركردگي امريكاي جنايتكار، در دوران 
حيات س��ياه خود به جز تباهي براي ملت ها چه 
آورده اس��ت، افزود: آنها به گرفتن هويت، عزت و 
آبروي كشور قانع نيستند بلكه بردگي بي چون و 
چرا و تام و تمام كشورها و ملت ها، آيين نظام سلطه 
است. امير موسوي با بيان اينكه تحوالت سال هاي 
اخير نشان داده هر كسي به بيگانگان وابسته بوده 
يا از بين رفته يا در حال نابودي است، گفت: عزيز 
دردانه و نورچش��مي امريكايي ها، رژيم منحوس 
صهيونيستي است. شما بررسي كنيد كه در طول 
عمر اين رژيم نحس، به جز سياهي، قتل، غارت، 
زورگويي، تج��اوز، حيوانيت، س��بعيت حيواني و 
ددمنشي چيز ديگري وجود دارد؟ اين چهره واقعي 

نظام سلطه به سركردگي امريكا است. 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياي كشور 
اضافه كرد: البته ويژگي ديگر سردمداران امريكايي  
اين اس��ت كه مانند حيواني كه اگ��ر از او فرار كني 
دنبالت مي كند و اگر حمله كني فرار مي كند. بنابراين 
امريكا در مقابل تسليم زياده خواه است و در مقابل 
مقاومت عقب نشيني مي كند. وي با تأكيد بر اينكه 
مقاومت فعال جمهوري اس��المي اي��ران موجب 
شكست راهبرد فشار حداكثري امريكا در قبال ملت 
ايران شده است، تصريح كرد: امروز امريكا به واسطه 
شكست هاي پياپي در منطقه، دچار سرخوردگي و 

سرگرداني راهبردي است. 
فرمانده كل ارتش تأكيد كرد: به بيگانگان هش��دار 
مي دهيم در صورت ايجاد ناامني و تنش در منطقه، 
خودشان در ناامن ترين وضعيت قرار خواهند گرفت. 


