
  گزارش

   خبر کوتاه

وحدت و یکصدایی
 ضرورتی ملی برای لغو تحریم های ظالمانه

بنا بر اعام قبلی و بر اسللاس مصوبه مجلس شورای اسللامی مبنی بر اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها، از روز سه شنبه، 5 اسفندماه اجرای پروتکل الحاقی 
یا به عبارتی اجازه بازرسی فوق العاده یا فراپادمانی از فعالیت     ها و مراکز هسته ای 

کشور متوقف خواهد شد. 
چرایی این اقدام ایران اسامی را باید در اقدامات اعتمادسوز و خصمانه امریکا 
و متحدان اروپایی آنان و در پیوند با برجام دید که 1- با وجود انجام تعهدات به 
صورت کامل از سوی جمهوری اسامی ایران با پذیرش برجام، آنها به تعهدات 
خود عمل نکرده و به دادن شللعار و وعده بسللنده کرده یا به صورت جزئی و 
قطره چکانی گشایش     هایی از فراهم کرده بودند که فقط حکم مشوق برای تداوم 

و توسعه مذاکرات به سایر موضوعات را داشت. 
2- با روی کار آمدن ترامپ، امریکا برجام را نقض کرد و به صورت یکجانبه از آن 
خارج شد و به اعمال تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسامی پرداخت که 

موجب وارد آمدن خسارت های سنگین به کشورمان شد. 
3- با اینکه امریکا به نقض برجام پرداخته بود، متأسفانه کشورهای اروپایی متحد 
امریکا نه تنها اقدامات جبرانی نداشتند بلکه صرفاً با دادن وعده و حتی تهدید به 
دنبال حفظ برجام بودند که صرفاً برای ایران هزینه و خسارت به حساب آمده و 
تحریم های جدیدی نیز متوجه کشورمان شده بود. حال با روی کار آمدن بایدن 
و شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، کاخ سفید و متحدان 
اروپایی آن با سر دادن شعار بازگشت به برجام و حتی مذاکره با ایران، تاش 
دارند بدون جبران گذشته، با استفاده از جنگ روانی و دادن وعده های نسیه 
نه تنها برجام را احیا نمایند، بلکه با پیگیری برجام پاس چند هدف دیگر را نیز 
برای خود تأمین نمایند. اهدافی چون؛ 1- برداشتن محدودیت زمانی از برخی 
تعهدات ایران بر برجام که در واقع توقف در غنی سازی را به صورت دائمی برای 
آنان تأمین یا به عبارتی کشورمان را از حق غنی سازی و رسیدن به استقال در 

تولید سوخت هسته ای و استفاده از مواهب فناوری هسته ای محروم سازد. 
2- برجام را به موضوعات راهبردی دیگری مثل توان موشکی و عمق راهبردی یا 
نفوذ منطقه ای ایران گره زده و مذاکرات را به این موضوعات توسعه داده و همان 

سرنوشت فناوری هسته ای را برای این موضوعات نیز رقم زند. 
3- با کشللاندن جمهوری اسللامی به درون تله برجامی و بدون برداشللتن 
تحریم های اصلی، امکان استفاده از مکانیسم ماشه، امکان تشدید فشار      ها و 

تحریم       ها را در شرایط مقتضی برای خود فراهم آورد. 
4- با تأثیرگذاری روانی و شرطی سازی جامعه به برجام و گفت وگو با امریکا، 
آن هم در شرایطی که مردم از پیامدهای تشدید تحریم های ظالمانه در رنج و 
زحمت هستند، بین مردم و حاکمیت شکاف و اختاف انداخته و زمینه را برای 

باج گیری بیشتر مهیا سازند. 
با توجه به موارد فوق و همچنین تجربه قبلی نظام از برجام، امروز این تصمیم 
ملی در دستور کار قرار گرفته که »بدون مشاهده عمل قابل راستی آزمایی از 
طرف مقابل« در برداشتن و جبران تحریم ها، جمهوری اسامی ایران نه تنها 
به برجام برنگردد، بلکه برای اقناع سازی طرف مقابل به انسداد رویه و مسیر 
قبلی که به صورت یکجانبه و بدون اقدام متناظر امریکا و غرب آن را در پیش 
گرفته بود، همکاری فراتر از پادمان از جمله اجرای پروتکل الحاقی را تعطیل و 
ظرفیت های غنی سازی را که بدون اقدام متناظر امریکا و اروپا تعطیل یا کاهش 

یافته بود، مجدداً فعال کرده و افزایش دهند. 
چنین تصمیمی در پیوند با منافع ملی گرفته شده که هم با ارزش های معنوی 
جامعه و نظام اسامی و هم استقال و سود عینی کشللور گره خورده است. 
تصمیمی که اجرا و پیشبرد آن تحقق پذیر بوده و البته مستلزم عزمی است که 
تحت الشعاع هیچ تهدید و تطمیعی قرار نگرفته و با مشارکت همگانی و حمایت  

همه جانبه تمامی نیرو      ها و آحاد ملت بزرگ ایران همراه باشد. 
از این رو این تصمیم که با منافع ملی ما پیوند خللورده، بر هرگونه منفعت و 
مصلحت قبیله ای، حزبی و جناحی رجحان داشته و همگان باید متحد و یکصدا 
از آن دفاع کنند و به پیشبرد آن کمک کنند؛ تصمیمی که وقتی محقق شد، 
طرف مقابل را مجبور به پذیرش شرایط ملت بزرگ ایران و دست برداشتن از 

رویه ظالمانه و یکجانبه گرایانه قبلی خواهد کرد. 
چنانکه لغو تحریم      ها مورد اتفاق بوده و انجللام اقدامات راهبردی برای تغییر 
محاسبه غلط طرف مقابل  که ما را مجبور به قبول شرایط داشته و بر ادامه روال 
و رویه قبلی اصرار دارد به صورت یکصدا و هماهنگ مورد حمایت قرار گرفته و 
در تمامی مواضع و جهت گیری       ها بازتاب داشته باشد، می  تواند موازنه و وضعیت 
جدیدی را پدید آورد که به تغییر محاسبه غرب در مرحله اول و تغییر تجدیدنظر 

در رویه غلط آن منتهی شود. 
از این رو وحدت و یکصدایی را باید یک ضرورت قطعی در شرایط فعلی برای 
دستیابی به منافع ملی دانست. منافع ملی در نزد تمامی ملت ها، خط قرمز 
محسوب شده و همگان بر تأمین و حفاظت از آن خود را متعهد و عبور از آن را 

مترادف خیانت می دانند. 

رسولسنائیراد

دفاع مقدس، سندي محكم از افشاي ادعاهاي دروغين حقوق بشري است

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:

عملکرد بسیج باید مطابق
 منظومه فکری امامین انقالب باشد

استاد درس خارج حوزه علميه: 

منسوبان امام  حق ندارند  مکتب امام را 
مصادره به مطلوب  كنند

عملك�رد بس�يج بای�د مطاب�ق ب�ا منظومه 
فك�ری امامي�ن انق�اب باش�د و ط�رح 
ش�هيد بهن�ام محم�دی بای�د ب�ه ص�ورت 
سراس�ری در تم�ام کش�ور اج�را گ�ردد.

به گزارش خبرگزاری بسللیج ،سردار غامرضا 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
نشست هم اندیشی طرح شهید بهنام محمدی 
اظهار داشللت: ما باید الگو سللازی کرده و آن را 
در کشور نشر دهیم و تربیت را به عنوان کانون 
اصلی تمدن سللازی ، به صورت جللدی در نظر 
بگیریم. بیانیه گام دوم که حدود  دو سال از اعام 
آن می گذرد، فرمایشللات مقللام معظم رهبری 
حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(  به ملت 
شللریف ایران  با محوریت  جوانللان،  که روحیه 
جهادی ، امید به آینده، نداشتن واهمه از دشمن 
و جهش در پیشرفت را سللفارش نموده است و 
در هفت عرصه علم و دانش، اخاق و معنویت، 
عدالت و مبارزه با فسللاد ، اقتصللاد ، عزت ملی، 
استقال و آزادی و سبک زندگی ایران اسامی 

تنظیم شده است.

سللردار سلللیماني گفت: با توجه به متن بیانیه 
حضرت آقللا مخاطب بسللیاری از مطالب مقام 
معظم رهبللری در گام دوم انقللاب  به صورت 
تشکیاتی در فرمایشات ایشللان به بسیج بوده 
است. وي اضافه کرد: عملکرد بسیج باید مطابق 
با منظومه فکری امامین انقاب باشللد و طرح 
شللهید بهنام محمدی باید به صورت سراسری 
در تمام کشور اجرا گردد.رئیس سازمان بسیج 
مسللتضعفین در اداملله اظهار داشللت: نهضت 
عمومی زمانی شللکل می گیرد و موفق خواهد 
بود که نهضت تشللکیاتی شللکل گرفته باشد.  
به عنوان مثال همه کارکردهای مسجد باید در 
محله متجلی گردد و شاه بیت همه کارکردهای 

مسجد تحقق محله اسامی است.
سللردار سلللیماني در پایان با بیان اینکه بسیج 
دانش آموزی در سال جاری در عرصه کمک های 
مؤمنانه ، پویللش های دانش آمللوزی و حضور 
دانش آموزان در مبارزه بللا کرونا کارکرد خوب 
و قابل تقدیری داشللته اسللت گفللت باید این 

کارکردها در رسانه نیز منعکس شود.

 اس�تاد درس خارج حوزه علميه قم، با هشدار 
نسبت به خطر تحریف و انحراف خط و مكتب امام 
خميني)ره(، گفت: انقاب اسامي ایران بدون 
نام امام خميني)ره( در هيچ جاي دنيا شناخته 
نمي شود، از این رو انقاب و نظام اسامي با نام 
و تفكر و مكتب امام راحل آميخته شده است. 
حجت االسللام عباس رفعتي نائیني استاد درس 
خارج حوزه علمیه قللم در گفت وگو با خبرگزاري 
رسا   افزود: امام راحل براي تمام اقشار جامعه و نظام 
اسامي است و هیچ جریان، گروه و حزبي حتي اگر 
از منسوبان امام هم باشللند  حق ندارند که مکتب 
و اندیشلله هاي امام راحل را مصادره به مطلوب و 
سخنان و اندیشه هاي ایشان را تحریف کنند. وي 
تحریف و انحراف از خط و مکتب امام خمیني)ره( 
را انحراف از اصللل انقاب توصیف کللرد و گفت: 
تحریف و انحراف از اندیشه هاي امام خمیني)ره(، 
خیانت نابخشللودني به امام راحل، انقاب و نظام 
اسامي است و این تحریف از هر فردي صادر شود، 
غیرقابل پذیرش و توجیه است.  استاد درس خارج 
حوزه علمیه قم ابراز کرد: تمام مسلمانان دنیا و مردم 

ایران این درخواست را دارند که مجموعه و نهادهاي 
منسللوب به امام خمیني)ره( اندیشه ها و سخنان 
بنیانگذار انقاب را تحریف نکنند و اندیشه ها و افکار 
ایشان را همان گونه که بوده ترویج و نشر دهند. وي بر 
لزوم حفظ و صیانت از اندیشه هاي امام خمیني)ره( 
در جامعه تأکید کرد و گفت: بیش از سللي سال از 
رحلت امام گذشللته؛ اما ما مشللاهده مي کنیم که 
برخي در کسوت وزارت و صدارت و مسئولیت خود 
به تحریف کام و اندیشه هاي امام روي  می آورند.  
رفعتي نائیني اظهار داشت: وظیفه اصلي مؤسسه 
حفظ و نشللر آثار امام خمیني)ره( این است که در 
برابر تحریف گران دیدگاه و نظرات امام، موضع گیري 
روشني را اتخاذ کند و اگر این مؤسسه این گونه عمل 
نکند، کارآیي و کارآمدي خود  را از دست خواهد داد. 
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ابراز کرد: حفظ و 
نشر آثار امام راحل تنها در جمع آوري سخنان و کام 
ایشان خاصه نمي شود؛ بلکه باید جلوي تحریف و 
تفسیر غلط از اندیشه هاي ایشان و همچنین نقل 
خاطراتي از امام خمیني)ره( که هیچ واقعیت خارجي 

ندارد، گرفته شود. 

رئيسي: هر نفسی که جانبازان مي کشند، استيضاح مدعيان حقوق بشر است

روایت حقانیت یك ملت در جنگ 8 ساله

سالن خليج فارس موزه انقاب اسامي و دفاع 
مقدس، روز گذشته ميزبان همایش بين المللی 
مطالبات حقوقي بين المللی دفاع مقدس بود؛ 
همایشي که در آن نقش قدرت های سلطه گر در 
جنگ تحميلي عراق عليه ایران بار دیگر تبيين   
و ردپاي مدعيان دروغين حقوق بشر در جنایات 
ضد بشري استعمارگران افشا شد. جنایاتي که 
بيش از چهار دهه اس�ت همچن�ان ادامه دارد 
که آخرین آن ت�رور ناجوانمردان�ه قهرمانان 
مقاومت، سردار سليماني و ابومهدي المهندس 
بود و دولت تروریس�ت امریكا از پذیرش این 
اقدام جنایتكارانه که مصداق روشن تروریسم 
دولتي اس�ت، ابایي نداش�ت. همای�ش دیروز 
نشس�تي براي به چالش کش�يدن این ادعاي 
دروغين حقوق بشري بود و از نخبگان حقوقي 
عالم دعوت ش�د، با فریاد عدالتخواهانه خود، 
نظام ظالمانه بين المللی را به چالش بكش�ند. 
آیت اهلل ابراهیم رئیسللي، رئیس قوه قضائیه طي 
سخناني در این نشست، با بیان اینکه هر نفسي که 
جانبازان و ایثارگران مي کشند استیضاح جریان 
مدعي حقوق بشللر در عالم اسللت، گفت: »امروز 
میدان دفاع مقللدس باید به اسللتیضاح مدعیان 

دروغین حقوق بشر در عالم تبدیل شود. «
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بر اسللاس منشور 
ملل متحد، نقش مهم سازمان ملل آن است که در 
صورت وقوع جنگ متجاوز را شناسایي و معرفي 
کند، گفت: »این سؤال که چرا سازمان ملل متحد 
در زمان خود نسبت به اعام متجاوز جنگ ارتش 
بعث علیه ایران اقدام نکرد، بایللد مطالبه جامعه 
حقوقي دنیا از این سللازمان باشللد. چرا شوراي 
امنیت سللازمان ملل به موجللب وظایف مصرح 
قانوني در زمان قانوني، متجاوز را از تجاوز نسبت به 
ایران اسامي منع نکرد و چرا قدرت های سلطه گر، 
قدرت های غربي و امریکا اجازه ندادند بیانیه هایي 
که الزم است در زمان خود براي ممانعت از تجاوز 

به ایران اسامي منتشر شود؟«
رئیس قللوه قضائیه با تأکید بر لللزوم ارائه کردن 
مصادیق نقض حقوق انسان ها توسط امریکایي ها 
و غربي ها در دوران دفللاع مقدس براي جهانیان 
عنوان کرد: »مردم عالم باید بدانند که امریکایي ها 
و غربي ها در زمان جنگ تحمیلي براي دستیابي 
به امیال و بر مبناي شللیطنت هاي خود، چگونه 
حقوق بشر را زیر پا مي گذاشللتند.« رئیس قوه 
قضائیه بللا تأکید بر ضللرورت معرفي شللرکاي 

جرم صدام در جنللگ تحمیلي گفت: »صدام در 
دوران جنگ تحمیلي »مباشر« بود اما باید نقش 
شرکاي جرم نیز در آن دوران تبیین شود. اگرچه 
به لحاظ سلللطه گري نظام سلطه شللاید اکنون 
زمینه دادرسللي عادالنه براي پیگیري و احقاق 
حق ایثارگران و جانبازان آسللیب دیده از جنگ 
تحمیلي در عرصه جهاني وجود نداشللته باشد، 
اما قطعاً این جنایت که با مشللارکت کشور هاي 
سلطه گر انجام شد، باید در یک محکمه عادالنه 

مورد رسیدگي قرار گیرد.« 
رئیس قوه قضائیه میدان دفللاع مقدس را میدان 
رسللوایي نظام سلللطه عنوان کرد و با بیان اینکه 
هر نفسللي که جانبازان و ایثارگران مي کشللند 
استیضاح جریان مدعي حقوق بشر در عالم است، 
گفت: »امروز میدان دفاع مقدس باید به استیضاح 
مدعیان دروغین حقوق بشر در عالم تبدیل شود 
و این امر به دسللت تواناي سللرداران، افسللران و 
درجه داران رزمنده اي محقق خواهد شللد که در 
میدان حضور پیللدا کرده و روایتگللر خوبي از آن 
دوران باشند.« آیت اهلل رئیسي با اشاره به شهادت 
فرماندهللان جبهلله مقاومت در عللراق و اعتراف 
صریح و رسمي امریکا به ترور سردار شهید حاج 
قاسللم سلللیماني که قهرمان مبارزه با تروریسم 
بود و همچنین ابومهدي المهندس، این سؤال را 
مطرح کرد که آیا کساني که حقوق خوانده اند باید 
در این رابطه ساکت بنشینند؟ رئیس قوه قضائیه 
با تأکید بر اینکه تمللام حقوقدانان عالم باید علیه 
تروریسم دولتي فریاد سر دهند، به اعتراف رسمي 
وزیر خارجه امریللکا در خصوص ایجللاد داعش 
اشللاره کرد و گفت که وزیر خارجلله وقت امریکا 
رسماً اعتراف کرد داعش مولود امریکا، انگلیس و 

صهیونیست هاست. 
    کشورهاي دخيل در ترور شهيد سليماني 

باید پاسخگو باشند
رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح هم دیگر سخنران 
این همایش بود. سللردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقري با اشاره به سکوت دستگاه ها و سازمان هاي 
بین المللي در قبال جنایات رژیم بعثي عراق گفت: 
»امروز ضرورت دارد مردم جهان بدانند که ملت 
ایران در دوران دفاع مقدس تحت چه ظلم و ستمي 
از سللوي متجاوزان قرار گرفتند و باید بدانند که 
چگونه افرادي که آن زمان مسئول و مدعي حقوق 
بین الملل بودند در خصللوص جنایات رژیم بعث 
عراق سکوت پیشلله کردند و با حمایت هاي خود 

از متجاوزان، دشللمن را در اجراي جنایت هایش 
توانمندتر کردند.« 

سردار باقري با اشللاره به قطعنامه هاي متعددي 
که از زمان آغاز جنللگ تحمیلي عراق علیه ایران 
صادر شد، افزود: »در بعضي از موارد نیز در مقابله 
با شللناورهاي نظامي توصیه هایي داشللتند و در 
نهایت به قطعنامه 5۹۸ رسللیدند که تا حدودي 
نسللبت به قطعنامه هاي قبلي رجحللان و برتري 
داشت. مهم تر اینکه همه این قطعنامه ها درست 
در مقطعي اتفاق افتاده است که رزمندگان اسام 
در جبهه هاي حق علیه باطل، پیروزي چشمگیري 
به دست مي آوردند. یکي از مهم ترین خباثت هاي 
مجامع بین المللللی در قبال تللرور ناجوانمردانه 
شهید سلیماني و شهید ابو مهدي المهندس در 
سال گذشته است؛ سردار سلیماني را که به عنوان 
یک مهمان خارجي و به دعوت نخست وزیر عراق 
با هواپیمللاي غیرنظامي در کشللور عراق حضور 
یافته اسللت، با هیئت همراهش با موشللکي که 
تجهیزات زرهي را با آن مورد اصابت قرار مي دهند 
به شهادت رسللاندند؛ این بمب تا 30 سانتي متر 
در فوالد نفوذ مي کند و دشمن با چنین جنایتي 
عزیزان ما را تکه تکه کرد؛ این اقدام جنایتکارانه 
نقض احترام به تمامیت ارضي کشور عراق است 
و با حقللوق دیپلماتیک مغایللرت دارد. این اقدام 
مطابق با کنوانسیون پیشگیري و مجازات جرایم 
ارتکابي علیه اشللخاص حمایت شده بین المللي 
مصوب 1۹۷3 قطعاً یک جنایت و تروریسم دولتي 

محسوب مي شود.« 
رئیس ستاد کل نیروهاي مسلللح افزود: »امریکا 
رسماً اعام کرده است که با کمک پایگاه هایش در 
قطر، عربستان، امارات، بحرین و کمک اطاعاتي 
که این پایگاه ها در اختیارش قرار دادند این جنایت 
تروریستي را انجام داده و همچنین هواپیماهایي از 
پایگاه هاي نظامي کویت، اردن و عراق جهت انجام 
این اقدام تروریستي بلند شدند همه این کشورها 
باید پاسخگو باشللند؛ ما به تک تک این کشورها 
اسللناد ارائه کردیم تا نتوانند سهم شان را در این 

جنایت کتمان کنند.« 
سرلشکر باقري بیان کرد: »امریکا در مرحله اول 
اینگونه موضع گیري کرد که من دفاع پیش دستانه 
کردم چرا که سردار سلیماني برنامه ریزي کرده بود 
تا حمات سنگیني را به قواي امریکایي در عراق 
انجام دهد اما هنگامي که همه دنیا گفتند که باید 
سند ارائه کنید آنان نتوانسللتند براي این ادعاي 

واهي سللند ارائه دهند و بافاصله یک هفته بعد 
حرف دیگري زدند و اعام کردند که این جنایت 
در پاسللخ به تهاجمات مداوم سللردار سلیماني و 
جمهوري اسامي ایران به نیروهاي امریکایي بوده 
است که در این خصوص هم نتوانستند سندي ارائه 
دهند. بنابراین، این یک جنایت آشکار و تروریسم 
قطعي دولتي است که باید مورد مطالبه قرار گیرد 

و عوامل آن محاکمه و مجازات شوند.« 
   س�ردار قاآني: تهدیدهاي امری�كا را به 

فرصت تبدیل کردیم
سردار سرتیپ پاسدار اسللماعیل قاآني، فرمانده 
نیروي قدس سپاه نیز طي سخناني در این همایش 
اظهار داشت: »اسام دین مقاومت است و خداوند 
به آنهایي که در مسللیر مقاومت هسللتند، وعده 
داده است و امروز ما به روشني مي بینیم که چند 
مرحله مقاومت را با افتخار پشت سر گذارده ایم.«  
وي با بیان اینکه با مقاومت مي توان آزاده و عزیز 
بود، تصریح کرد: »دشمنان جنگ را بر ما تحمیل 
کردند و فرزندان ملت جنگ را با مقاومت به دفاع 
مقدس تبدیل کردند و بعد از دفاع مقدس به سوي 
کرانه هاي دور حرکت کردند و درس آزادگي را به 
همه فرزندان معنوي رسللول اهلل در سرتاسر عالم 

آموختند.« 
 فرمانده نیروي قدس سللپاه گفت: »مقاومت قدم 
به قدم پیش رفت و امروز مي بینیم در کرانه هاي 
دور، مردان دلیري در اوج مظلومیت مسیر آزادگي 
را به پیش مي برند و براي امت اسامي تولید عزت 
مي کنند. کسللاني که در این میدان میدان داري 
کردند، تابلوي واقعي از مفهوم مقاومت را نشللان 
دادند. در میللدان مقاومت یکللي از هنرها تبدیل 
تهدید به فرصت اسللت.  اگر یک قللوه عاقانه  در 
امریکا حاکم بود، از تهدید دسللت برمي داشللت 
چرا که هر تهدیللدي کردند بلله بهترین فرصت 

تبدیل شد.« 
سردار قاآني گفت: »دشمنان جنگ را بر ما تحمیل 
کردند اما همین جنگ فرصتي شد تا ما خود را به 
دنیا بشناسانیم. ما در میدان مقاومت زبان شناس 
شدیم. زبان محرومیت، صداقت و منطق، قدرت و 
اقتدار را شناختیم و مي دانیم با امریکا که زباني جز 
زبان زور نمي فهمد چگونه صحبت کنیم.« قاآني 
افزود: »شهید سلیماني شاگرد وارسته مکتب امام 
و رهبري بود که واژگان مقاومت را در وجود خودش 
ترجمه و به کار برد و با دشمنش با همین زبان حرف 
زد. سردار سلیماني از روز اول به دنبال ایجاد امنیت 
بود و در 10 سال گذشته به شکل مستقیم در مقابل 
تروریست  هاي گردن کلفت دنیا که مورد حمایت 
قدرت های استکباري بودند، ایستاد.« سردار قاآني 
خطاب به امریکایي ها گفت: »شللما انسللان هاي 
بیچاره اي هستید که نسللبت تروریسم به سردار 
سلیماني دادید و مدعیان حقوق بشر هم سکوت 
کردند.« فرمانده نیروي قدس سپاه گفت: »مسیر 
شهید سلیماني پابرجاست. همه ما مسئولیم. ما 
همچنان در مسیر عزت و آزادگي با حفظ مقاومت 
در همه زمینه ها در مقابل سرسخت ترین دشمن ها 
ایسللتاده ایم و خواهیم ایسللتاد و به برکت خون 
شهداي مقاومت سللرانجام راه قدس آزاد خواهد 

شد. «
در ابتللداي ایللن همایش، سرلشللکر پاسللدار 
سللیدیحیي صفوي، رئیس پژوهشللگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس گفت: »از رئیس قوه قضائیه و 
سایر مهمانان داخلي و خارجي و پژوهشگران که 
در این همایش حضور دارند تشکر مي کنم. فلسفه 
برگزاري این همایش بین المللللي در چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس و نخستین سالگرد شهادت 
حاج قاسللم سلللیماني و ابومهندس المهدي و 
یارانشان، تبیین و انعکاس مظلومیت و حقانیت 
ملت ایران و انقاب اسامي در جنگ تجاوزکارانه 
رژیم بعث صدام حسین تکریتي علیه ملت بزرگ 

ایران است. «

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراها: 
باید مانع ورود افراد ناسالم به شوراها شویم

براي احراز صاحيت کاندیداها قوم گرایی، حزب بازی و ... جایگاهي ندارد 
و اعضاي هيئت هاي نظارت به اینگونه مسائل توجهي نخواهند کرد. 
سید حمیدرضا کاظمي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، به آخرین 
وضعیت تشکیل هیئت های نظارت بر انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: 
همه هیئت های نظارت استاني انتخابات شوراها انتخاب شدند و حدود 
20 استان هم هیئت های نظارت شهرستاني خود را تشکیل داده اند که در 

روزهاي آتي نیز مابقي آنها شکل خواهند گرفت. 
نماینده مردم پلدختر در مجلس افزود: براي بررسي صاحیت  کاندیداهاي 
انتخابات شوراها به مر قانون عمل خواهیم کرد و همه اعضاي هیئت نظارت 
نیز به دنبال اجراي دقیق قانون براي احراز صاحیت ها هسللتند. باید به 
نحوي عمل کنیم که از ورود افراد ناسالم به شوراها ممانعت شود و هم اینکه 
حقوق کاندیداها تضییع نشود. این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: 
براي بررسي صاحیت کاندیداها قوم گرایی، حزب بازی و غیره جایگاهي 
ندارد و اعضاي هیئت هاي نظارت به اینگونه مسائل توجهي نخواهند کرد. 

214 نماینده به توصيه هاي رهبر انقاب پاسخ دادند
توصیه هاي حکیم فرزانه را 

با جان و دل شنیدیم
وکاي ملت با صدور بيانيه اي اعام کردند ما نمایندگان مردم تشكر و 
امتنان خود را نسبت به حسن نظر زعيم و حكيم فرزانه انقاب اسامي 
مبني بر تأیيد قانون اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها را اعام می کنيم 
و آن را سند افتخاري براي مجلس مي دانيم و به توصيه هاي داهيانه 
ایش�ان مبني بر یكپارچگي و حفظ صداي وحدت لبيك مي گویيم. 
ابراهیم رضایي در گفت وگو با میزان، از تهیه بیانیه جمعي از نمایندگان 
مجلس شوراي اسامي در لبیک به بیانات رهبر معظم انقاب اسامي خبر 

داد. این بیانیه به امضاي 214 نفر از نمایندگان رسیده است. 
در این بیانیه آمده اسللت: با تبریک پیشللاپیش میاد موالي متقیان به 
محضر رهبري معظم انقاب اسامي و محبان آن حضرت، نیک واقفیم که 
دستیابي به فناوري هسته اي نیاز و حق مسلم امروز و فرداي این آب و خاك 
است. بر این اساس است که نمایندگان مجلس یازدهم با آگاهي نسبت به 
این ضرورت و در جهت پاسداشللت نخبگان و شهداي عزیز هسته اي و با 
علم به کارشکني هاي چند ساله نظام استکبار در تحقق و تقویت این حق، 
»اقدام به وضع قانون اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها و صیانت از ملت 
ایران« و الزام دولت محترم به اجراي آن کرده است. بیانات معظم له نسبت 
به اختافات پیش آمده بین مجلس و دولت درباره بیانیه مشترك دولت 
محترم و آژانس بین المللي انرژي اتمي را با جان و دل شنیدیم. ما نمایندگان 
مردم در مجلس شوراي اسامي تشکر و امتنان خود را نسبت به حسن نظر 
زعیم و حکیم فرزانه انقاب اسامي مبني بر تأیید قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحریم ها مصوب مجلس یازدهم را اعام کرده و آن را سند افتخاري 
براي مجلس مي دانیم و به توصیه هاي داهیانه ایشان مبني بر یکپارچگي و 
حفظ صداي وحدت لبیک مي گوییم. از هرگونه ابتکار مشترك مجلس و 
دولت در راستاي اجراي این قانون از عزت بخش استقبال کرده و پیش قدم 
مي شویم و به دولت براي استیفاي حق مردم در کمال صداقت کمک کرده 
و خواهیم کرد. معتقدیم که بهترین راه براي خدمت به معیشت مردم نه 
لغو تحریم ها بلکه خنثي سازي تحریم ها با نگاه به داشته هاي خودي و عدم 
توجه به رجزخواني هاي پوشالي بیرون از مرز هاست. بر همین اساس به 
دولت محترم توصیه مي کنیم که از تجارب هفت ساله گذشته هسته اي که 
مملو از بدعهدي هاي طرف مقابل بوده است عبرت گرفته و دل به وعده هاي 
پوشالي آن ها نبندد. امید است با استعانت از خداوند متعال بتوانیم در نصب 
العین قرار دادن عوامل و بیانات، ولي امر مسلمین در تحقق حقوق حقه 

هسته اي ملت ایران قدم برداریم. 

فرمانده قرارگاه مرکزي حضرت خاتم االنبيا: 
رژیم صهیونیستي هزینه خطا 

در محاسباتش را خواهد پرداخت
فرمان�ده ق�رارگاه مرک�زي حض�رت خات�م االنبي�ا ب�ا بي�ان 
اینك�ه رژی�م صهيونيس�تي ب�ه دنب�ال بي ثبات�ي و جن�گ در 
منطقه اس�ت، گف�ت: ب�دون تردی�د ای�ن رژی�م هزینه خط�ا در 
محاس�بات راهب�ردي و اقدام�ات خ�ود را خواه�د پرداخ�ت

به گزارش جوان، سردار سرلشکر غامعلي رشید روز سه شنبه در جلسه با 
فرماندهان ارشد نیروهاي مسلح، بر حفظ و ارتقای آمادگي هاي دفاعي - 
امنیتي تأکید کرد.  فرمانده قرارگاه مرکزي حضرت خاتم االنبیا با توجه به 
ضرورت رویارویي راهبردي با دشمن، با اتخاذ راهبرد مقاومت فعال و نتیجه 
آن در شکست راهبرد فشار حداکثري دشمن، و انجام رزمایش هاي متعدد 
در طول سال از سوي فرماندهان ارتش و سپاه که برابر فرمان فرماندهي 
معظم کل قوا انجام شد، از فرماندهان نظامي تجلیل به عمل آورد. سردار 
رشید خطاب به امریکا و هم پیمانان او در منطقه، گفت: رژیم صهیونیستي با 
تحریک امریکا به جنگ و کشته شدن سربازان امریکایي در منطقه، به دنبال 
بي ثباتي و جنگ است. رژیم صهیونیستي با فراخواني ایران به رویارویي 
همه جانبه و تهدید امنیت ملي ایران، هزینه خطا در محاسبات راهبردي و 

اقدامات خود را بدون تردید خواهد پرداخت. 

دستور قاليباف به کميسيون های امنيت و انرژي
مأموریت براي پیگیری 

حل اختالف دولت و مجلس
رئي�س مجل�س در راس�تاي فرم�ان رهب�ر معظ�م انق�اب براي 
تعامل ب�ا دول�ت و ح�ل اختاف�ات درب�اره نح�وه اج�راي قانون 
اق�دام راهب�ردي ب�راي لغ�و تحریم ه�ا، رؤس�اي دو کميس�يون 
تخصص�ي مجل�س را موظ�ف ک�رد ای�ن مس�ئله را پيگي�ری 
و نتيجه را در اس�رع وق�ت به وي و صح�ن مجلس گ�زارش کنند. 
به گزارش فارس، در پی بیانات رهبر معظم انقاب اسامي مبني بر لزوم حل 
اختافات دولت و مجلس درباره یکي از مواد قانون اقدام راهبردي براي لغو 
تحریم ها، محمدباقر قالیباف، مجتبي ذوالنوري و فریدون عباسي رؤسای 
کمیسیون هاي امنیت ملي و سیاسللت خارجي و انرژي مجلس را مأمور 
تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي کرد. رئیس 
مجلس از ذوالنوري و عباسي خواسته است، درباره اجراي ماده ۶ قانون اقدام 
راهبردي براي لغو تحریم ها )مربوط به توقف اجراي پروتکل الحاقي(با جلب 
نظر اعضاي دو کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي 
در تعامل با دولت از جمله سازمان انرژي اتمي و وزارت خارجه، موضوع را به 
سرعت پیگیري کنند. قالیباف همچنین خاطرنشان کرد که  گزارش نتیجه 

این اقدامات و رایزني ها در اسرع وقت به وي و صحن مجلس ارائه شود. 
رئیس مجلس شوراي اسامي همچنین تأکید کرد که  ضرورت دارد دغدغه 
نمایندگان مردم در مجلس در اجراي کامل و دقیق قانون اقدام راهبردي 

براي لغو تحریم ها در صدر پیگیري ها و رایزني ها قرار داشته باشد. 
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   ایسنا: در حاشیه اجاسللیه مجلس خبرگان، حدود 40 تا50 نفر 
از اعضاي مجلس خبرگان قصد برگزاري جلسلله خصوصي با آیت اهلل 
رئیسي درباره موضوع انتخابات 1400 را داشتند، که آقاي رئیسي به 
دلیل اطاع از موضوع جلسه، ضمن تشکر از ایشان، برگزاري این جلسه 

را نپذیرفته است. 
   تس�نيم: محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسامي مهندسین در 
واکنش به برخي گمانه زني ها مبني بر احتمال حمایت شوراي وحدت از 
کاندیداتوري علي الریجاني گفت: اینکه گفته شود چون شوراي وحدت 
در صورت عدم حضور رئیسي، از فاني حمایت مي کند بنابراین ما با آنها 

ائتاف نکنیم یک گمان وهم آلود است. 
   ف�ارس: رئیس کمیسللیون اصل نود مجلس از نشست فوق العاده 
این کمیسیون با رئیس سللازمان انرژي اتمي به منظور بررسي بیانیه 
مشترك ایران با آژانس بین المللي انرژي اتمي خبر داد. حجت االسام 
نصراهلل پژمانفر گفت: هفته آینده نشسللت فوق العاده کمیسیون اصل 
نود مجلس به منظور بررسي بیانیه مشترك ایران و آژانس بین المللي 

انرژي اتمي برگزار مي شود.

 الزامات حفظ اقتدار
در برابر ادبیات مستکبران

ادامه از صفحه یك 
مجموعه عوامل فوق و نللکات دیگري که مجال پرداختن به آن نیسللت، 
دشللمنان نظام را به این نتیجه رسللانیده که تنها راه مهار این ظرفیت ها، 
بازگشت مجدد به همان مؤلفه ها و ارکان جنگ نرم و عملیات رواني است 
که البتلله دموکرات ها در آن تبحر داشللته و عوامل داخلللي نیز به تبع آن 
فعال شده اند و به همین دلیل است که رویکرد جدید امریکا در مواجهه با 
ایران بر ائتاف سازي و در دست گیري رهبري بازیگران اصلي این توافقنامه 
بین المللي براي افزایش فشارها به ایران متمرکزشده است و در این میدان 
نتیجه به دشمن کمک مي کند و تصویر دوگانه اي از داخل براي آنها مي سازد 
ضعف در تصمیم سازي ها و میدان یابي جریان هاي رسانه اي هستند که عقبه 
ایستادگي و مقاومت مردم را تضعیف مي کنند. روز گذشته ارگان دولت، یک 
روز پس از توافق ایران با آژانس اتمي با ادعاي اینکه ما در دشمني با امریکا به 
بن بست رسیده ایم ، مي نویسد: سیاستمداران حاذق در تهران و واشنگتن 
دریافته اند که فشللار حداکثري یکي بر دیگري، افتادن در چرخه اي باطل 
است. ایران قادر نیست ایاالت متحده را به زانو دربیاورد. بازدارندگي ایران و 
امریکا نسبت به هم در عالي ترین سطح خود قرار دارد و یا به زبان ساده ما در 
دشمني به بن بست رسیده ایم. برجام نباید تنها ابزاري براي خاصي از تحریم 
باشد؛ ایران مي تواند سنگیني بار زائدي را که امریکا در منطقه براي حمل آن 
ساالنه میلیاردها دالر به هدر مي دهد رفع کند. هنوز کساني فکر مي کنند که 

با »اولتیماتوم« مي توانند دیگري را وادار به تغییر رفتار کنند!


