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   هراسان از حمله نظامي امريكا
اميرحسين ثابتي نوشت: واقعاً هنوز كسي فكر مي كند 
 امريكا ممكن است وارد جنگي تمام عيار با ايران شود؟ 
آن هم به بهان��ه حمله يمن به عربس��تان؟ اگر ايران 
رياض و دوبي را هم بمباران كند امريكا چنين حماقتي نمي كند چون 
ابهت امريكا فقط تا زماني اس��ت كه رجز مي خواند و وارد جنگ نمي 

شود.  تجربه  پهپاد را فراموش كرده ايد؟
........................................................................................................................

     غارت اموال عمومي توسط خاندان پهلوي
كانال فارس پالس در صفحه تلگرام خود با اش��اره به 
غارت اموال عمومي توس��ط خاندان پهلوي نوشت:  
]رضاشاه[ هنگام استعفايش در سال 1941 بيش از 
760ميليون ري��ال )50يلي��ون دالر( در بانك ملي 
سپرده داشت. مبالغ هنگفتي نيز در بانك هاي خارجي ذخيره كرده بود. 
به كمك اس��ناد و مدارك وزارت ام��ور خارجه و خزان��ه داري امريكا، 
]اكنون[ مي دانيم كه رضا ش��اه مبلغي بالغ بر 20 ت��ا 30ميليون پوند 
)100 تا 150ميليون دالر( در لندن داشت كه اين مبلغ باورنكردني در 

سال 1941، به پسر و جانشينش، محمدرضا پهلوي رسيد. 
 همچنين به كمك اسناد و مدارك وزارت خزانه داري و بانك مركزي 
امريكا، امروز مي دانيم كه رضاش��اه مبالغ هنگفت��ي نيز در بانك هاي 
س��وئيس و نيويورك داش��ت كه آنها را نيز فرزندانش ب��ه ارث بردند. 
بر اس��اس آمار دارايي هاي خارجي در اياالت متح��ده )ژوئن 1941( 
 مي توانيم ح��دس بزنيم كه كل دارايي هاي رضاش��اه در امريكا حدود

 5/ 18ميليون دالر بوده است. اسناد و مداركي كه پس از پيروزي انقالب 
اسالمي در ايران افشا شد، نشان مي دهد رضاش��اه مناطق وسيعي از 
ايران، ش��امل بيش از6هزار روس��تا و آبادي را به تملك خود درآورده 
بود. نقشه اي كه سفارت امريكا در دهه 1950 تهيه كرده، نشان دهنده 

وسعت زمين هاي غصبي رضاشاه است. 
 )رضاش��اه و بريتانيا، ب��ه روايت اس��ناد وزارت خارج��ه امريكا، دكتر 

محمدقلي مجد، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي: ص 18(
براي ملموس تر شدن اين ارقام، مي توان اش��اره كرد كه قانون بودجه 
سال 1320 كل كشور كه در 15اس��فند ماه 1319به تصويب رسيده 
است، درآمد كشور را حدود 3هزارو600ميليون ريال تعيين كرده بود 
و بر اين اساس تنها مبلغي كه رضاشاه در حساب لندن خويش داشته 
است معادل نيمي از درآمد ساالنه كشور بوده است. منابع بودجه سال 

جاري بالغ بر 17ميليون ميليارد ريال است. 

مراس�م رونمايي از س�امانه ثب�ت دارايي مقامات، مس�ئوالن 
و كارگ�زاران ب�ا حض�ور دكت�ر ش�هرياري رئي�س مرك�ز 
آم�ار و فن�اوري اطالع�ات ق�وه قضائي�ه برگ�زار ش�د. 
رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات ق��وه قضائيه گفت: امروز اقدام 
مباركي توسط دس��تگاه قضايي صورت گرفته و اولين روز افتتاح 

رسمي سامانه ثبت دارايي مقامات، مسئوالن و كارگزاران است. 
 اين مسئول قضايي با اشاره به اصل 142 قانون اساسي، گفت: بر اين 
اساس دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و 
همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه 
رسيدگي مي شود كه برخالف حق افزايش نيافته باشد.  رئيس مركز 
آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه بيان داشت: رئيس قوه قضائيه 
دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تكفلشان را به مقام معظم 

رهبري اعالم كردند و خودشان پيشگام در انجام قانون هستند. 
   مهلت يك ماهه به مسئوالن براي ثبت اموال 

 وي افزود: مسئوالن بايد ظرف يك ماه اموالشان را اعالم كنند. 
 رئيس مركز آم��ار و فناوري اطالع��ات قوه قضائي��ه تصريح كرد: 
مس��ئوالن ابتدا بايد در س��امانه ثنا ثبت نام كنند و ثبت اطالعات 

منحصراً در سامانه دارايي مسئوالن انجام مي شود. 
 وي ادامه داد: افشا و انتشار اطالعات جرم انگاري شده است و به دليل 
مالحظات امنيتي ثبت دارايي در چند مرحله انجام مي گيرد تا اگر 

احياناً مشكالتي در حوزه امنيتي وجود دارد برطرف شود. 
 رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه بيان داشت: دارايي 

مسئوالن شامل دارايي هاي خارج از كشور هم مي شود. 
اين مس��ئول قضايي ادامه داد: مالحظات امنيتي براي ما اهميت 
بسياري دارد و تاكنون پايگاهي كه تا اين اندازه مالحظات امنيتي 
داشته باشد در قوه قضائيه نداشته ايم يا كم داشته ايم، هيچ كس جز 
رئيس قوه قضائيه دسترسي به اطالعات نخواهد داشت، اطالعات را 
رمزگذاري خواهيم كرد و در بستر اينترنت قرار نمي دهيم و اطالعات 

داراي سه كليد رمزگذاري است. 

 وي خاطرنشان كرد: قوانين ما منحصر به اين قانون نيست، قوانين 
ديگري داريم كه اگر كسي مرتكب اموري همچون رشوه، اختالس 
و... شود منتظر نمي مانيم تا دوره مسئوليتش تمام شود و قوه قضائيه 
ورود خواهد كرد.  معاون رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني 
بر اينكه در رابطه با شناسايي اموال مس��ئوالن در خارج از كشور، 
جمهوري اسالمي ايران با برخي از كش��ور ها مراوده اي ندارد، در 
اين رابطه چگونه اقدام خواهد شد، گفت: چه مراوده داشته باشيم 
و چه نداشته باشيم دستگاه هاي اطالعاتي ما همه چيز را تحت نظر 
دارند، قانونگذار در حال حاضر بيان به خوداظهاري دارد و ما حق 
تجسس نداريم، تجسس حرام است، اگر پاي كسي در پرونده اي 

كشيده شود و فسادي رخ دهد ورود خواهيم كرد. 

گفتني اس��ت در پايان س��امانه ثبت دارايي مقامات، مسئوالن و 
كارگزاران با حضور رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه 
در اين معاونت به صورت رس��مي افتتاح ش��د. اصل 142 قانون 
اساسي رئيس قوه قضائيه را موظف كرده است تا به دارايي رهبري، 
رئيس جمهور، معاونان او، وزيران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد 

از خدمت رسيدگي كند تا به ناحق افزايش نيافته باشد. 
   يك مسير پر پيچ و خم چند ساله 

 طرح رس��يدگي به دارايي مقامات و مس��ئوالن براي اولين بار 14 
تيرماه 84 از سوي مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئوالن 
موظف ش��وند ليس��ت اموال و دارايي هاي خود را اعالم كنند، اما 
ش��وراي نگهبان آن را مغاير اصل 142 قانون اساس��ي دانست و با 

پايان عمر مجلس هفتم ديگر مهلتي براي تصميم گيري در مورد آن 
باقي نماند.  هشتمين دوره مجلس شوراي اسالمي در تاريخ هفتم 
خردادماه 87 آغاز به كار كرد و طرح »رسيدگي به دارايي مقامات، 
مسئوالن و كارگزاران نظام« را كه از مجلس هفتم به ارث برده بود 

در 23خرداد ماه همان سال اعالم وصول كرد. 
26خرداد ماه 87 كميس��يون قضايي و حقوقي مأمور بررس��ي 
اين طرح شد و در نهايت گزارش خود را چهارم بهمن ماه 89 به 
هيئت رئيسه مجلس ارائه داد. نمايندگان مجلس هم در هشتم 
اسفندماه همان سال اين طرح را مورد بررسي قرار دادند و دايره 
شمول مسئوالن و مقامات را كمتر كردند و مصوبه خود را سه روز 

بعد به شوراي نگهبان فرستادند. 
اعضاي ش��وراي نگهبان قانون اساس��ي نيز در جلس��ه مورخ 25 
اسفندماه 89 اين مصوبه مجلس را بررسي كردند و از مواد 2 و 13 
طرح مذكور ايراد گرفتند. اين طرح ك��ه در كش و قوس مجلس و 
شوراي نگهبان در حركت بود دوباره در كميسيون قضايي و حقوقي 
بررسي شد و كميسيون نيز نظر خود را كه اصرار بر مصوبه قبلي بود، 
در تاريخ 22 فروردين ماه 90 به مجلس ارائه داد. بهارستان نشينان 
نيز در جلسه علني مورخ 28 فروردين ماه 90 همين نظر كميسيون 
را تصويب كردند و مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
فرستادند. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با بررسي اين مصوبه 
مجلس، نظر خود را در تاريخ 12آذرماه همان سال به مجلس اعالم 
كرد و درباره برخي مواد اين طرح از نمايندگان دوره هشتم تفسير 
خواست چراكه معتقد بود برخي از مواد طرح مذكور داراي ابهام است 
و اين ابهامات بايد توسط مجلس رفع شود. با برگشت مصوبه مجلس 
در مورد طرح رس��يدگي به دارايي مقامات، مسئوالن و كارگزاران 
نظام، اين بار كميسيون قضايي تالش كرد ايرادات آن را رفع كند. در 
نهايت اين طرح، 28 فروردين ماه 90 به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام فرستاده شد، اما چهار سال منتظر ماند تا اينكه باالخره در سال 

94 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

قانون شفاف سازي اموال مسئوالن باالخره به نقطه پاياني رسيد

سران نظام یک ماه براي اعالم دارایی های شخصی مهلت دارند

دیدگاه

واكنش طحان نظيف به اظهارات مقامات دولتي
 شوراي نگهبان باشگاه سياسي نيست 

كه نگاه جناحي داشته باشد
عض�و حقوق�دان ش�وراي نگهب�ان در واكن�ش ب�ه اظه�ارات 
برخي مقام�ات دولتي گف�ت: قان�ون انتخابات راجع به بررس�ي 
صالحي�ت نامزدها س�ه حال�ت تأييدصالحي�ت، احرازصالحيت 
اس�ت.  ك�رده  پيش بين�ي  را  عدم احرازصالحي�ت  و 
هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفت وگو با مهر، 
درباره نقش و وظايف مسئوالن ذي ربط در انتخابات، گفت: كساني كه 
مي خواهند قانون انتخابات را اجرا كنند بايد به متون قانوني اش��راف 
داشته باشند در غير اين صورت نمي توانند به وظايفشان درست عمل 
كنند. وي ب��ا بيان اينكه قان��ون انتخابات راجع به بررس��ي صالحيت 
نامزدها سه حالت را پيش بيني كرده است، افزود: 1 -  تأييد صالحيت، 
2 -  رد صالحيت و 3 -  عدم احراز صالحيت كه در تبصره يك ماده 52 

قانون به اين موضوع اشاره شده است. 
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اضافه كرد: يكسري شرايط و موانع در 
قانون ذكر شده و اصل بر لزوم احراز صالحيت است، از اين رو كسي كه 
اين شرايط را ندارد اساساً وارد گردونه انتخابات نمي شود، ضمن آنكه 
در بررسي هايي كه ش��وراي نگهبان انجام مي دهد صالحيت نامزدها 
بايد احراز شود كه به اين حالت گفته مي ش��ود »فرد تأييد صالحيت 
شده است«. طحان نظيف اظهار داشت: حالت ديگري هم وجود دارد، 
گاهي اوقات شورا براساس مستندات و مدارك يقين پيدا مي كند كه 
شخصي برخي از ش��رايط را ندارد يا برخي از موانع را دارد، براي مثال 
مي توان به سن داوطلبان انتخابات مجلس اشاره كرد. وي خاطرنشان 
كرد: قانونگذار شرط حداقل 30س��ال را در قانون مقرر كرده در حالي 
كه شخصي ممكن است ثبت نام كند و سن او زير 30سال باشد يا آنكه 
شخصي محكوميت كيفري داشته باش��د. وي ادامه داد: حالت سومي 
هم وجود دارد. ممكن است گاهي اوقات شوراي نگهبان به اين يقين كه 
فرد داراي شرايط قانوني است، نرسد و ابهاماتي داشته باشد، از اين رو 

نمي تواند صالحيت شخص را در اين حالت تأييد كند. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه »چرا برخي فعاالن سياسي از هم اكنون 
براي حضور در انتخاب��ات ابراز نگران��ي مي كنند و آيا اي��ن پيام ها و 
درخواست هاي آنها براي شورا تاثير خواهد كرد؟«، تأكيد كرد: شوراي 
نگهبان براساس مّر قانون عمل مي كند. براي شوراي نگهبان شكست 
و پيروزي اح��زاب فرقي نمي كن��د و از اين موضوع ش��ورا نفع و ضرر 
نمي برد. عضو حقوقدان ش��وراي نگهبان اضافه كرد: هرگروه و حزبي 
كه در چارچوب قانون فعاليت مي كند طبيعتاً نبايد ترس و واهمه اي 
داشته باش��د و اين افراد و اش��خاص منعي براي حضور در انتخابات 
ندارند. طحان نظيف با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان باشگاه سياسي 
نيست كه بخواهد با عينك جناحي و حزبي به افراد و مردم نگاه كند، 
تصريح كرد: براي شوراي نگهبان اصولگرا و اصالح طلب و... فرقي ندارد 
بلكه آنچه براي شوراي نگهبان مهم است و موضوعيت دارد، قانون و 

مّر قانون است. 
........................................................................................................................

پژمان فر مطرح كرد 
 تالش اميدي ها براي پرچمداري

 استيضاح  وزرا
عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: 
ب�راي  را  ليس�ت هايي  اميدي ه�ا 
جمع آوري امضا جهت استيضاح برخي 
از وزرا در دس�ت گرفتند تا پرچمدار 
را  خ�ود  و  باش�ند  اس�تيضاح ها 
اپوزيس�يون دول�ت معرف�ي كنن�د. 
به گ��زارش مه��ر، حجت االس��الم نصراهلل 
پژمان فر درباره سياس��ت اصالح طلبان در قبال دولت، گفت: اصالح طلبان 
امروز به بن بست رسيده اند، اصالح طلبان همه تخم مرغ هاي خود را در سبد 
روحاني گذاشتند و منفعت آن را نيز بردند. وي تأكيد كرد: كابينه روحاني از 
صدر تا ذيل اصالح طلب است و دولت آقاي روحاني دولت اصالح طلبان است. 
جريان مستقل و اعتدالي وجود ندارد. عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان 
اينكه روحاني كابينه اش را با جريان اصالح طلبان پر كرده است، افزود: امروز 
كه دولت در سراشيبي سقوط قرار گرفته است اصالح طلبان فرار به جلو را در 
دستور كار خود قرار دادند، رويكرد اصالح طلبان اتهام افكني به دولت و فاصله 
گرفتن از جريان آقاي روحاني است. پژمان فر تصريح كرد: اعضاي فراكسيون 
اميد در مجلس كه اصالح طلبان هستند در روزهاي پاياني مجلس دهم ليست 
هايي را براي جمع آوري امضا جهت استيضاح برخي از وزرا در دست گرفتند 
تا پرچمدار استيضاح ها باشند و خود را اپوزيسيون دولت معرفي كنند. وي 
گفت: امروز جايگاه دولت در ميان افكار عمومي بسيار سقوط كرده است و 

جريان اصالحات نيز تالش دارد خط خود را از دولت جدا كند.

جشن بود؛ جشني 

کبری    آسوپار
   گزارش

در سالروز آغاز دفاع 
مقدس مان مقابل 
متجاوز؛ جشني در سراسر ايران اما همان آغاز صبح 
و آغاز جشن خبر رسيد كه تروريست ها مراسم اهواز 
را به خاك و خون كشيده اند. خوزستان؛ خوزستاني 
كه براي هشت س��ال دفاع مقابل بعثي هاي صدام 
نماد مقاومت و ايستادگي ايران ماست، اين بار هم 
خط مقدم دفاع از ايران مقابل تروريست ها شده بود. 
پيكرهاي خون آلود بر زمين افتاده از نظاميان حاضر 
در رژه و مردم غيرنظامي كه براي تماشاي رژه آمده 
بودند، ايران را در غم و بهت و خش��م فرو برد. اين 
ميان تصاوير خون آلود كودكان اهوازي و پيكر شهيد 
چهارساله حمله تروريستي، محمدطاها كه در همان 
ساعت اوليه پس از حمله، با توئيت هاي وزير خارجه 
ايران جهاني ش��دند، نماد مظلوميت ملتي شد كه 
سال ها مقتدر و مظلوم، قرباني تروريسم به زبان هاي 
مختلف است. سازمان ملل متحد، شوراي امنيت و 
دولت امريكا گر چه در كنار دولت ها و سازمان هاي 
دوس��ت با ايران، اين حمله را تروريستي ناميده و 
محكوم كردن��د، اما صف بندي حاميان تروريس��م 
مقابل ملت اي��ران از همان آغازين س��اعات حمله 
روشن ش��د. اين گزارش در اولين س��الگرد حادثه 
تروريستی در اهواز نگاهي به همين صف بندي هاست 
كه مقابل ملت ايران ايس��تادند و تروريسم را وقتي 
هدفش مردم بي دفاع ايران اس��ت، ق��در وقتي كه 
هدفش اروپايي ها و امريكايي ها هس��تند، زشت و 

سياه ندانستند. 
    رسانه هاي حامي تروريسم

پيكر خونين س��ربازان و مردان و زن��ان و كودكان 
ايراني هنوز در اهواز روي زمي��ن بود كه تلويزيون 
ايران اينترنش��نال كه به زبان فارس��ي براي مردم 
ايران )مردم؟!( برنامه پخش مي كند، در برنامه اي 
مستقيم ميزبان سخنگوي گروهك جدايي طلب و 
تروريستي االحوازيه شد، تا او بگويد كه »ما راهي جز 
مقاومت نداريم. مقاومت ملي اهواز عمليات امروز را 
عليه س��پاه و نيرو هاي نظامي جمهوري اس��المي 
انجام داد.« او همچنين مدعي شد كه: »اين حمله 
پاسخي به سركوب عرب هاي اهوازي است. مقاومت 
ملي االحواز كه نهاد عام تر و شامل چند گروه است، 
مس��ئوليت را قبول مي كند. اين عمليات جزئي از 
مقاومت مشروع ماست و هيچ شهروند عادي هدف 
قرار نگرفت. جايگاه مهمانان ويژه هدف قرار گرفت 

كه با محل افراد عادي فاصله داشت.«
اين تدارك رس��انه اي براي آنكه س��خنگوي يك 
گروهك تروريستي بتواند دروغ هايش عليه مردم 

ايران را به عن��وان توجيه حمله تروريس��تي بيان 
كند، توس��ط رس��انه اي صورت گرفت ك��ه ادعاي 
حمايت از مردم ايران را دارد و به زبان فارسي برنامه 
پخش مي كند. زنان و كودكان و مردان غيرنظامي 
ايراني خونين روي زمين افت��اده بودند و تلويزيون 
ايران اينترنش��نال در اختي��ار تروريس��ت ها بود تا 
بگويند شهروندان عادي را هدف قرار نداده ايم و فقط 
جايگاه مسئوالن را زده ايم! از سويي حتي نظاميان 
حاضر در مراسم رژه هم، اغلب سرباز بودند و جزئي 
از ملت ايران و مراس��م هم در صلح و اس��لحه هاي 
موجود در مراسم هم بدون گلوله بوده اند. خط مقدم 
جنگ نبوده كه فقط نظاميان حضور داشته باشند 
و بگوييم جنگ است ديگر! اما تروريست ها خيلي 
رسمي، رسانه دارند و از حق مشروع خود براي حمله 

به مردم ايران مي گويند!
رس��انه هاي ديگري هم، نه در حد ايران اينترنشنال 

بلكه تلويحي ت��الش كردند تا ش��دت قبح حمله به 
رژه اهواز را تخفيف دهند. بي بي سي فارسي كه براي 
پوش��ش خبري حمالت پاريس از عبارت »حمالت 
تروريستي« اس��تفاده كرده بود، در انعكاس خبري 
حمله به رژه اهواز به استفاده از كلمه »حمله« بسنده 
كرد. طبيعي است كلمه حمله الزاماً بار منفي ندارد و 
حتي گاه مي تواند مشروع هم تلقي شود! بي بي سي به 
اين حد هم اكتفا نكرد و سعي مي كرد مخاطبان خود 
را قانع كند كه آنها كه به روي مردم ش��ليك كردند، 
چاره ديگري نداش��تند! مجري بي بي سي به يكي از 
ميهمانان مي گويد: »حرف آنها )االحوازي ها( اينه كه 

فضا اونقدر بسته است كه راهي غير از اين ندارند.«
العربيه رسانه سعودي هم از لفظ هجوم، به  معناي 
حمله در تيتر استفاده كرد، در حالي كه خبر ديگري 
از اين شبكه در خصوص اردن نشان مي دهد كه در 
آن از لفظ هجوم ارهابي، به  معناي حمله تروريستي 

استفاده شده است. 
رويترز هم ب��راي خبر حمل��ه به رژه اه��واز صرفاً 
از واژه attack، ب��ه  معناي حمله اس��تفاده كرد. 
اي��ن خبرگ��زاري ب��راي هج��وم يك خ��ودرو به 
 عاب��ران در نزديك��ي مجل��س انگلي��س از عبارت

 terrorist attack، به  معناي حمالت تروريستي 
اس��تفاده كرده بود. گويا براي اين رسانه ها سخت 
بود كه از هدف قرار گرفته شدن مردم غيرنظامي و 

تروريستي بودن حادثه بنويسند. 
فاكس نيوز هم در گزارش��ي كه در وبس��ايت خود 
منتش��ر كرد، نوش��ت: »حمله به رژه ارتش ايران 
دست كم هشت كشته از ميان نيروهاي سپاه بر جا 
گذاشت، اين را رسانه هاي دولتي ايران مي گويند.« 
در ش��رايطي كه تمام رس��انه ها و مقامات ايراني از 
لفظ »حمله تروريستي« و كشته شدن شهروندان 
عادي در كنار نظاميان براي صحبت كردن درباره 

اين رويداد استفاده كرده  بودند، خبرگزاري فرانسه، 
دويچه ول��ه، آسوش��يتدپرس، الجزي��ره، گاردين 
و س��ي ان ان رس��انه هاي ديگري بودند كه از لفظ 
تروريستي در پوشش خبري خود استفاده كردند. 
اين ميان يورونيوز و رس��انه هاي ژاپني و روس��ي 
در كن��ار مردم اي��ران، اين حمالت را تروريس��تي 

دانستند. 
    دولت هاي حامي تروريسم

مقامات كش��ورمان ب��ه دو دس��ته از دولت ها در 
ماجراي حمله تروريس��تي به رژه اه��واز اعتراض 
كردند. ابتدا تعدادي از كشورهاي اروپايي كه خاك 
آنها محل اس��تقرار تروريس��ت ها و محل استقرار 
رسانه حامي تروريست ها يعني ايران اينترنشنال 
اس��ت. گرچه بعدتر با داليل و قرائن روشن شد كه 
عمليات تروريستي مذكور كار عوامل داعش بوده 
و سخنگوي االحوازيه براي مطرح كردن گروهك 
خود مسئوليت اين عمليات را بر عهده گرفت، اما در 
هر حال ايران اينترنشنال زماني ميزبان سخنگوي 
االحوازيه شد كه تصور بر آن بود عامل عمليات آنها 
هستند، البته پيش تر هم دستشان به خون مردم 
ايران آلوده بود. مقر اين ش��بكه كجاست؟ لندن! 
شواهد و قرائن كافي هم براي بهره گيري اين شبكه 
از منابع مالي دربار سعودي وجود دارد. عالوه بر آن 
تروريست هاي وهابي مورد حمايت مالي و غيرمالي 
دولت هاي عربس��تان و امارات متح��ده عربي قرار 
دارند. تا اينج��ا دولت ايران مرات��ب اعتراض خود 
نسبت به دولت هاي انگليس، امارات و عربستان را 

رسمي و غيررسمي اعالم كرد. 
عالوه بر آن سفارت ايران در انگليس شكايت رسمي 
خود را در رابطه با بررس��ي اقدام غيرقانوني شبكه 
ايران اينترنش��نال در پخش مصاحبه با سخنگوي 
گروه تروريستي االحوازيه، به سازمان تنظيم كننده 
مقررات رسانه اي انگليس )آفكام Ofcom( تسليم 
كرد، ضمن آنكه وزارت خارجه ايران ساعاتي پس 
از حمله خونين و تروريس��تي اهواز ديپلمات هاي 
ارشد بريتانيا، هلند و دانمارك را احضار كرده و به 
علت اجازه فعاليت گروه هاي��ي چون مقاومت ملي 
الحوازيه در خاك اين كشورها، از آنها شديداً انتقاد 
كرده است. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه 
كش��ورمان هم اعالم كرد كه: »اينكه اتحاديه اروپا 
اين گروه ها را تا زماني كه عمليات تروريس��تي در 
خاك اروپا انجام نداده باشند تروريست نمي   خواند، 

غيرقابل قبول است.«
همه اين نكات در كنار هم باعث مي ش��ود تا مردم 
ايران هيچ گاه ادعاي كشورهاي غربي در مبارزه با 

تروريسم را صادقانه ندانند.

نگاهي به حمايت هاي خارجي از تروريست هايي كه رژه اهواز را به خاك و خون كشيدند

صف حاميان تروريسم مقابل ملت ايران

در ديدار سردار جعفري با حجت االسالم قمي مطرح شد

تبيين گام دوم؛ رسالت مشترك قرارگاه بقيه اهلل و سازمان تبليغات
االعظم)ع�ج(  بقي�ه  اهلل  حض�رت  ق�رارگاه  مس�ئول   
ضم�ن حض�ور در س�ازمان تبليغ�ات اس�المي و دي�دار با 
حجت االس�الم والمس�لمين قمي ب�ه ادام�ه همكاري هاي 
جدي ت�ر ه�ر دو نه�اد فرهنگ�ي و انقالب�ي تأكي�د ك�رد. 
به گزارش مهر، س��ردار سرلشكر پاس��دار محمدعلي جعفري، 
مس��ئول ق��رارگاه فرهنگ��ي و اجتماع��ي حض��رت بقي��ه  اهلل 
االعظم)عج( به همراه جمعي از معاونان و مشاوران خود، ضمن 
حضور در س��ازمان تبليغات اس��المي و ديدار با حجت االسالم 
والمس��لمين محمد قمي، در جلس��ه اي صميمان��ه و تفصيلي 
بر ادامه همكاري ه��اي جدي تر هر دو نه��اد فرهنگي و انقالبي 

تأكيد كردند. 
در اين جلسه سردار جعفري به اتفاق آقايان ساسان زارع معاون 
هماهنگ كننده قرارگاه، هاني ايرانمنش مس��ئول عملياتي گام  
دوم قرارگاه و حجج اسالم َدسمي و اخوان، بر تقويت بيش از پيش 
در تعامل و هم افزايي بين اين دو نهاد فرهنگي و انقالبي تأكيد و 

با موضوع اولويت هاي امروز جامعه 
طبق راهبري ه��اي حكيمانه مقام 

معظم رهبري تبادل نظر شد. 
»تبيي��ن و ترويج بياني��ه گام  دوم 
انقالب  اسالمي« و همكاري هر دو 
نهاد در خص��وص »مردمي كردن 
تبليغ« كه يكي از راهبرد هاي مهم 
س��ازمات تبليغات اس��المي در دوره جديد اس��ت، به ترتيب 
اولويت مورد تأكيد جدي طرفين قرار گرفته و بر ادامه عملياتي 
كردن اين حوزه ها در تهران و ساير استان هاي كشور به صورت 

مشترك توافق شد. 
در اين ديدار محمدمه��دي دادمان قائم مق��ام، عليرضا نادعلي 
مديركل حوزه رياست، حجت االسالم حريزاوي معاون راهبري 
اس��تان ها و ارتباطات و احمد مداحي مسئول عمليات گام  دوم، 

رئيس سازمان تبليغات اسالمي را همراهي مي كردند.

بادامچيان:
رئيس جمهور در نيویورك مواضع منطقی ایران را با اقتدار بيان کند

 دبيركل حزب موتلفه اسالمي گفت: بايد عامالن جنايات در يمن 
از سران سعودي و امارات تا سران امريكا و همدستان آنها را به 

عنوان جنايتكاران جنگي در محاكم بين المللي محاكمه كرد. 
به گزارش مهر، اسداهلل بادامچيان در پايان نشست دبيران حزب 
موتلفه اسالمي با گراميداشت هشت سال دفاع مقدس و تكريم و 
تعظيم امام و شهداي جنگ تحميلي، گفت: تجربه دفاع مقدس 
نشان داد دشمن را بايد در مبدأ شكست داد. وي با بيان اينكه مقوله 
امنيت ملي و دفاع از سرزمين اسالمي و حفظ نواميس مردم مقوله 
مهم و راهبردي است، تأكيد كرد: اوايل انقالب دشمنان انقالب با 
سوءاستفاده از ضعف بنيه دفاعي كشور در حالي كه هيچ عالمتي 
وجود نداشت كه ايران س��ر جنگ با دولتي داشته باشد، به ايران 
حمله و بخش هاي مهمي از كشورمان را اشغال كردند. دبيركل 
حزب موتلفه تصريح كرد: دفاع جوانان سلحشور اسالم به رهبري 
امام خميني)ره( ميهن اسالمي ما را از لوث وجود اشغالگران پاك 
كرد و همين جوانان پايه هاي يك نظم دفاعي و صيانتي از كشور 

را ريختند تا هيچ ق��درت مرزي و 
فرامرزي و هيچ نب��رد منطقه اي و 
فرامنطقه اي امروز جرئت تجاوز به 

ايران عزيز را نداشته باشند. 
بادامچي��ان خاطرنش��ان ك��رد: 
به برك��ت انقالب اس��المي و نظام 
جمهوري اس��المي واليي و در اثر 
بيداري اسالمي، دش��منان اسالم و س��لطه گران جهاني در برابر 
ملت هاي به پا خاسته دچار ذلت و عجز ش��ده اند. وي با اشاره به 
سفر رئيس جمهور و وزير خارجه به سازمان ملل، گفت: انتظار اين 
است كه آنان مواضع منطقي و صحيح جمهوري اسالمي ايران را 
با اقتدار و قاطعيت براي دولت ها و ملت ها از جمله ملت امريكا كه 
اسير حاكماني چون ترامپ هستند، بيان كنند. بادامچيان در پايان 
تصريح كرد: جمهوري اسالمي به مرحله اي از قدرت بازدارندگي 

رسيده است كه تصورش براي دشمن بعيد است.

   چهره ها

فارس


