
جنتلمن هاي راهزن
ماجرا ازآنجا آغازشده است كه دولت رسمي و قانوني ونزوئال براي حل مشكل 
سوخت مردم اين كشور كه طي سال هاي اخير به دليل تحريم ها و فشارهاي 
ناجوانمردانه حاكمان كاخ سفيد، شرايط سختي را تحمل مي كنند، از ايران 
درخواست خريد بنزين كرده و ايران نيز طبق قراردادهاي رايج بين المللي به 
اين درخواست پاسخ داده و بخش��ي از سوخت موردنياز اين كشور را با چند 

كشتي روانه ونزوئال نموده است . 
در پي اين ماجرا و انتشار اخبار آن در  رسانه هاي امريكايي، خبرگزاري رويترز 
روز شنبه 27 ارديبهشت با انتشار گزارشي اعالم كرد كه امريكا با فرستادن 
چند ناو جنگي به منطقه كارائيب بر آن است تا مانع از تحويل بنزين ايران به 
ونزوئال شود. بنا بر همين گزارش  نيروي دريايي امريكا چهار ناو جنگي را به 
منطقه كارائيب اعزام كرده است. در پي اين افشاگري ها دولت امريكا هم رسماً 
با انتشار س��ندي درباره آنچه اقدامات ايران و چند كشور ديگر مورد تحريم 
امريكا در عرصه كشتيراني بين المللي خوانده، هشدار داده و هم زمان هم يك 
مقام امريكايي گفته است واشنگتن در حال بررسي گزينه هاي خود براي اقدام 
احتمالي عليه كشتي هاي حامل سوخت است كه گفته مي شود از ايران عازم 

ونزوئال هستند . 
طي سال هاي اخير حاكمان كاخ سفيد به دليل سياست مستقل دولت ونزوئال 
از دوران رياست جمهوري   چاوز فشارها و تحريم هاي سنگيني را عليه مردم 
اين كشور اعمال كرده و قصد به تسليم كشاندن اين دولت مستقل در امريكاي 
جنوبي را كه به زعم كاخ سفيد حياط خلوت امريكاست  دارند و به همين دليل 
ترامپ بعد از انتخاب آقاي مادورو   كه بر استمرار سياست هاي مستقل آقاي 
چاوز تأكيد دارد، با تالش و براي ايجاد يك دولت غيرقانوني با محوريت فردي 
به نام گوايدو در اين كشور قصد سرنگوني دولت قانوني اين كشور را داشت ، كه 
تاكنون موفق نبوده و مردم ونزوئال به رغم تحمل فشارهاي سنگين اقتصادي 
و سياسي امريكا ، در برابر آن مقاومت كرده و تالش هاي كاخ سفيد را در اين 
عرصه ناكام گذاشته اند . در هفته هاي اخير نيز تالش امريكا براي انجام يك 

كودتا در اين كشور با هوشياري دولت قانوني اين كشور ناكام مانده است. 
تا اينجاي كار البته هنوز اتفاق خاصي نيفتاده و روندهاي قانوني كه ايران و 
ونزوئال براي انجام اين تجارت دنبال كرده اند، مستمسكي را براي امريكايي ها 
درروند حركت كش��تي ها ايجاد نكرده اس��ت، و به نظ��ر مي آيد كه تهديد 
امريكايي ها، يك جنگ رواني حساب شده براي اين است كه كشورهاي ذي نفع 
خود از حركت كشتي ها به سمت ونزوئال جلوگيري كنند . اما از آنجايي كه 
حاكمان كاخ سفيد نشان داده اند كه به قوانين بين المللي پايبند نبوده و حتي 
تالش دارند شكست هاي خود در غرب آسيا و ديگر مناطق جهان را جبران 
كرده و اخالل درروند حركت كشتي هاي نفتكش به سمت ونزوئال را به نقطه 
مثبتي در كارنامه ترامپ براي انتخابات رياست جمهوري امريكا تبديل كنند، 
اين موضوع جنبه امنيتي و نظامي پيداكرده و مي رود كه جهان را وارد مرحله 
جديدي كند ، نكته اي كه در هشدار وزير امور خارجه ايران به دبير كل سازمان 
ملل بر آن تأكيد شده است. ظريف، وزير امور خارجه كشورمان با ارسال نامه اي 
به آنتوني گوترش، دبير كل س��ازمان ملل متحد نسبت به تحركات امريكا 
در اعزام نيروي دريايي به منطقه كارائيب ب��ا نيت مداخله و ايجاد اختالل و 
مزاحمت در امر انتقال سوخت ايران به ونزوئال هشدار داد. ظريف در اين نامه 
تهديدات غيرقانوني، خطرناك و تحريك آميز امريكا را نوعي دزدي دريايي و 
خطري بزرگ براي صلح و امنيت بين المللي دانسته و تأكيد كرده  است كه 
امريكا بايد از زورگويي در عرصه جهاني دست برداشته و به حاكميت قوانين 
بين المللي به ويژه آزادي كشتيراني در درياهاي آزاد احترام بگذارد. ظريف 
ضمن يادآوري مس��ئوليت دولت امريكا در برابر پيامده��اي هرگونه اقدام 
غيرقانوني، بر حق ايران براي اتخاذ تدابير مناسب و ضروري در مقابله با اين 

تهديدات تأكيد كرده است. 
در اين زمينه چن��د نكته قابل ذكر اس��ت:  1-اقدام احتمال��ي امريكا عليه 
نفتكش هاي مذكور تهدي��دي عليه صلح و امنيت دريان��وردي بين المللي 
مي باشد كه در صورت رويه شدن، زمينه را براي انجام اقدامات يك جانبه و 
خارج از چارچوب هاي بين المللي، ايج��اد خواهد كرد. ضمن آنكه اين اقدام 
مصداق بارز عمل تجاوز از منظر حقوق بين الملل است. بر اساس اصل صالحيت 
شناور، كشتي ها تابع قوانين و مقررات دولت صاحب پرچم مي باشند و هرگونه 

اقدام حقوقي و كيفري در صالحيت آن كشور مي باشند. 
2- اقدام احتمالي امريكا ماهيتي كاماًل خصمانه داش��ته و نوعي تهديد و 
توسل به زور عليه جمهوري اسالمي ايران ونزوئال است و طبعاً پاسخ متقابل 
جمهوري اسالمي و ونزوئال را در پي خواهد داشت امريكايي ها بايد آماده 
تحمل آن باش��ند. 3-امريكايي ها در ماه هاي اخير با ناامن كردن منطقه 
خليج فارس ، هزينه هاي زيادي را بر منطقه تحميل كرده اند، به گونه اي كه 
حتي خود تاب تحمل آن را نداشته و تالش آنها براي خارج كردن سامانه هاي 
پاتريوت و هواپيماها و نيروهاي نظامي از عربس��تان گواهي بر آن است. 
كشاندن دامنه ناامني به منطقه كارائيب طبعاً شرايط را بر دولت متزلزل 

ترامپ سخت تر خواهد كرد. 
4-هنوز يك سال از ماجراي توقيف كشتي ايران توسط انگليسي ها و خفتي 
را كه به تبع آن متحمل شدند، نگذشته است، تحمل اين خفت براي نظاميان 
امريكا سخت تر خواهد بود، چراكه به رغم تازه كاري ترامپ و پمپئو ، آنها 
قبالً واكنش هاي قدرتمندانه ايران را تجربه كرده اند. نظاميان امريكا براين 
نكته واقف اند كه ايران در قبال تعدي به حقوق قانوني خود بسيار حساس و 
غيرقابل انعطاف بوده و چنانكه در مقاطع مختلف زماني نشان داده است از 
همه ظرفيت هاي در اختيار براي حفاظت از حقوق خود و تنبيه متعديان به 

آن استفاده خواهد كرد. 
5- قطعاً تبعات اقدامات احتمالي امريكا دامن كشورهاي ديگر منطقه كارائيب 
و حتي اروپايي ها و سازمان هاي بين المللي كه تاكنون در قبال اقدامات يكجانبه 
امريكا سكوت كرده اند، خواهد گرفت، بنابراين الزم است آنها از هم اكنون براي 

به سر عقل آوردن ترامپ و تيم افراطي كاخ سفيد چاره انديشي كنند. 
6-اقدام احتمالي امريكا با اقدام راهزنان دريايي در آب هاي منطقه سومالي 
فرقي ندارد با اين تفاوت كه سوماليايي ها به دليل غارت منابع دريايي شان 
توسط غربي ها مجبور شده اند به جاي ماهيگيري به دزدي دريايي رو بياورند، 
اما جنتلمن هاي امريكايي راهزني در تمام جهان را حق خود مي دانند و اين 

توهمي است كه با اقدامات يك جانبه ترامپ به آخر خط رسيده است.

عباس حاجي نجاري 

رهبران  مقاومت: به سمت رهایي قدس می رویم 

دو تن از رهبران جبهه مقاومت با تأکید بر اينكه 
هرگونه تجاوزي علیه نوار غزه، بي شك با پاسخ 
محور مقاوم�ت مواج�ه خواهد ش�د، تصريح 
کردن�د: ما به س�مت رهاي�ي ق�دس و وحدت 
حرکت مي کنیم و امیدوار هس�تیم تا به وجود 
رژيم صهیونیستي پیش از رسیدن به ۲۵ سال 
آينده که موعد نابودي اين رژيم اس�ت برسیم. 
دبيركل جنبش جهاد اسالمي فلسطين با بيان اينكه 
سردار س��ليماني نقش بزرگي در حمايت از محور 
مقاومت داشت، تأكيد كرد كه ايران در حمايت از 

محور مقاومت دريغ نخواهد كرد. 
به گزارش ايسنا، زياد نخاله، در گفت وگو با شبكه 
لبنان��ي الميادين گفت: جبهه پاي��داري روحيه و 
اراده تداوم مقاومت را دارد. اين جبهه از فلسطين 
گرفته تا لبنان و ايران سرتاسر مقاومت و پايداري 
است. با شهادت سردار سليماني فرمانده بزرگي را 
از دست داديم كه نقش بزرگي در حمايت از محور 

مقاومت داشت. 
نخاله در ادامه گفت: با ش��هادت سردار سليماني 
نگران حمايت هاي جمهوري اسالمي ايران از محور 

مقاومت نش��ديم. دبيركل جنبش جهاد اسالمي 
تأكيد كرد كه حاج اسماعيل قاآني، فرمانده نيروي 
قدس سپاه پاس��داران انقالب اس��المي ايران به 
خصوص در حال حاض��ر نقش مهمي در حمايت 
از محور مقاومت دارد. وي خاطرنشان كرد: پروژه 
مقاومت در منطقه ادامه دارد و جمهوري اسالمي 
اي��ران در حماي��ت از محور مقاوم��ت در تمامي 
زمينه ها دريغ نخواهد كرد. زياد نخاله همچنين 
تأكيد كرد: سردار س��ليماني نماينده جمهوري 
اس��المي ايران در حمايت از محور مقاومت بود و 
با شهادت وي حمايت هاي ايران همچنان تداوم 
دارد. وي خاطرنش��ان كرد: اگر هرگونه تجاوزي 
عليه نوار غزه انجام ش��ود بي شك محور مقاومت 
پاس��خ آن را خواهد داد و تمام شهرهاي اسرائيل 
در تيررس موش��ك هاي مقاومت است. نخاله در 
ادامه گفت: روز ق��دس واكنش امام خميني )ره( 
است تا بگويد كه مسئله فلسطين، مسئله جهان 
اسالم است. وي تأكيد كرد: با توجه به حمايت هاي 
جمهوري اسالمي ايران آينده محور مقاومت در 

خير و خوشي خواهد بود. 

    وحدت تنها گزينه براي مقابله با تحرکات 
دشمنان

نماينده حماس در ايران هم مي گويد: وحدت تنها 
راه مقابله با دشمن است و اين موضوع در بين تمام 

آزاده های جهان پخش خواهد شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خالد قدومي، 
نماينده جنبش مقاومت اسالمي فلسطين )حماس( 
در مراسم افتتاح كتابخانه تخصصي انقالب، دفاع 
مق��دس و مقاومت كه پيش از ظهر سه ش��نبه در 
فرهنگس��راي انقالب اس��المي برگزار شد، اظهار 
كرد: روابط بين جنبش هاي مقاومت بسيار خوب 
است، اما شاهد چالش هاي منطقه اي هستيم كه 
متأسفانه باعث شده تا مسلمان به دست مسلمان 
كش��ته  ش��ود. نماينده جنبش مقاومت اسالمي 
فلس��طين ادامه داد: ما به س��مت رهايي قدس و 
وحدت حرك��ت مي كنيم و اميدوار هس��تيم تا به 
وجود رژيم صهيونيس��تي پيش از رسيدن به 25 
سال آينده كه موعد نابودي اين رژيم است برسيم. 
او وجود شخصيت هايي مثل ترامپ كه مي خواهند 
پروژه معامله قرن را رقم بزنند چالشي براي مقاومت 

دانست و گفت: ترامپ مي خواهد هيچ پروژه اي جز 
اسرائيل در منطقه مطرح نباشد و ما آماده هستيم با 
آن مقابله كنيم. قدومي افزود: آنها قصد دارند كرانه 
باختري را به سمت صهيونيست سازي سوق بدهند 
و ارزشي هم براي فلسطيني ها قائل نيستند. نماينده 
جنبش مقاومت اسالمي فلسطين با بيان اينكه ما 
بهترين گزينه براي مقابله با دشمنان را داريم كه 
آن هم وحدت است، خاطر نشان كرد: وحدت تنها 
راه مقابله است و اين موضوع در بين تمام آزاده های 

جهان پخش خواهد شد. 
    حمايت ازفلسطین تعطیل بردار نیست

سردار عبدالرضا آزادي، معاون فرهنگي- هنري 
سازمان بس��يج مس��تضعفين هم در گفت وگو با 
مهر، با تأكيد بر ضرورت بزرگداش��ت روز جهاني 
قدس، گفت: روز قدس روز اسالم و امت اسالمي 
است، اين روز، روز بزرگداش��ت آرمان فلسطين 
اس��ت كه هيچ گاه فراموش نخواهد شد و تعطيل 

هم نمي شود. 
وي ادامه داد: اگر چه شيوع كرونا محدوديت هايي 
را به وجود آورده و ممكن اس��ت امس��ال شاهد 
راهپيمايي هاي مردمي گسترده مانند سال هاي 
گذشته نباشيم اما روز جهاني قدس در دل مردم 
است و مردم به هر شكلي كه بتوانند و با استفاده 
از فضاي مجازي و رسانه اين روز را گرامي خواند 
داشت و آرمان فلس��طين را زنده نگه مي دارند و 
جنايت رژيم كودك كش صهيونيستي را بيش از 
پيش افشا مي كنند و مظلوميت ملت فلسطين را 
فرياد خواهند زد. معاون فرهنگي سازمان بسيج 
مستضعفين تأكيد كرد: آرمان فلسطين و حمايت 
از مردم مظلوم فلس��طين تعطيل بردار نيست و 
حتماً ملت ايران اسالمي و امت اسالم امسال نيز به 
اين روز مهم و آرمان آن توجه خواهند داشت و بار 
ديگر وحدت امت اسالم را به رخ جهانيان خواهند 
كشيد. سردار آزادي در ادامه درباره تأثير انتخاب 
روز قدس از سوي امام خميني )ره( بر شكل گيري 
محور مقاومت گفت: انتخ��اب روز جهاني قدس 
از س��وي امام خميني )ره( يك انتخاب راهبردي 
و تاريخي بود كه صف مبارزه با ظلم و س��تم را از 
صف سازش و تسليم در برابر استكبار جهاني جدا 
كرد و به همه دنيا نش��ان داد كه امت اسالم زنده 
است و مس��تكبران روبه زوال و نابودي هستند و 
به مسلمانان يادآوري كرد كه با وحدت و آگاهي 
مي ت��وان در براب��ر توطئه هاي اس��تكبار جهاني 
ايستاد و مظلوميت ملت فلسطين را به جهانيان 

اعالم كرد. 
ژه
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 بهکارگیرینمایندهبازنشس��تهممنوع 
است،اما...!

روزنامه آرمان ديروز در صفحه يك تيتري از سخنگوي دولت 
داشت: »به كارگيری نمايندگان  سابق در دولت ممنوع«؛ اين تيتر 
البته زيادي يك سويه است و وقتي به متن سخنان علي ربيعي 
مراجع كنيم، متوجه مي شويم اين مثاًل ممنوعيت، يك »اما« 
هم دارد و ربيعي توضيح داده كه  »دستگاه ها حق به كارگيري 
نمايندگان سابق مجلس را ندارند ولي افرادي هم هستند كه االن 
نماينده اند و پس از پايان اين دوره به همان كار قبلي خودشان كه 
كارمندي دولت بوده برمي گردند، همچنين افرادي هم هستند 

كه ظرفيت هاي انساني ما هستند. «
در واقع آن ممنوعيت��ي كه ربيعي گفت��ه و روزنامه آرمان تيتر 
كرده، ممنوعيتي هم نيس��ت و با كمي رابطه و ران��ت و باج و ... 

قابل حل است!
جالب آنكه روزنامه آرمان گفت وگويی در همين شماره دارد كه 
عماًل اين تيتر و سخنان را زير سؤال مي برد. گفت وگويي با يك 
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران با تيتر »مجلس دهمي ها 
به شهرهاي تان برگرديد؛ البي شغلي نكنيد« در بخش آغازين 
اين گفت وگو مي خوانيم: »نمايندگان مجلس پس از پايان دوره 
چهار  ساله نمايندگي چه مي كنند و چه شغلي خواهند داشت. 
بدون ش��ك نمي توان تضمين كرد كه نمايندگان به شهرهاي 
خود بازخواهند گشت چون تجربه خالف آن را ثابت كرده است. 
بخشي از نمايندگان پيش از پايان دوره نمايندگي خود به البي با 
مسئوالن دولتي مي پردازند تا در مناصب اجرايي مشغول شوند كه 
البته فشار به وزرا در اين البي ها به موضوع عادي تبديل شده است. 
اين اقدام برخي نمايندگان پسنديده نيست چرا كه اين نمايندگان 
فاقد تخصص و تجربه در امور اجرايي هستند و با حضور در اين 
مناصب نه تنها پيشرفتي در امور اجرايي حاصل نمي شود بلكه 
اقدامات برنامه ريزي شده از سوي متخصصان متوقف و فراموش 

مي شود.«  فرزانه تركان، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران 
س��ازندگي هم در اين گفت وگو مي گويد: »در پاي��ان هر دوره 
مجلس با اين مشكل مواجه هستيم كه برخي نمايندگان شهرها 
و شهرستان ها كه با رأی مردم همان مناطق به مجلس راه پيدا 
كردند به ماندگاري در تهران و اخذ مسئوليت هاي مهم در پايتخت 
پس از دوران نمايندگي فكر مي كنند و قائل به بازگشت به حوزه 
انتخابيه خودشان نيستند. در روزهاي اخير شنيدم البي ها و فشار 
به وزارتخانه و نهادهاي اجرايي براي استخدام نمايندگان پس از 
پايان مجلس دهم آغاز شده است. اين نوع استخدام ها بدون در 
نظر گرفتن تخصص افراد و به صورت غيرمنطقي انجام مي شود 
و سدي در برابر پيشرفت كشور است. اگر مي خواهيم به سمت 
پيشرفت كشور برويم و كارآمدي در مديريت ها را تجربه كنيم بايد 

جلوي اين اتفاق گرفته و پيشگيري هاي الزم انجام شود. «
در واقع كالم س��خنگوي دولت كالم دوپهلويی است كه صرفاً 
مصرف رسانه اي دارد و حتي خود آناني هم كه آن را تيتر كرده اند، 

باورش نكرده اند. 


   مطهريوقتخداحافظيیاداس��تیضاح
افتاد

دو هفته پيش علي مطهري در آخرين نطق خود در مجلس به 
مسئله آبان ماه و اعتراضات بنزيني در آن مقطع اشاره كرد. او با 
بيان اينكه »ما كه ديگر از اين مجلس مي رويم اما مجلس يازدهم 
اين مسائل را دنبال كند« گفت كه »موضوع ديگر مسئله استيضاح 
و مصلحت سنجي هايي است كه گاهي هيئت رئيسه انجام مي داد 
و يا همچنين موضوع تأثيرپذيري از خارج مجلس، براي مثال 
استيضاح وزير كش��ور را در آبان و يا آذرماه مطرح كرديم. وزير 
كشور مقصر اصلي حوادث آبان است كه در آن مدت افراد زيادي 
كشته شدند. ما هم بر سر اين موضوع محكم ايستاده بوديم تا از حد 
نصاب نيفتد. از آقاي الريجاني با وجود اينكه داماد ما هم هستند 

انتقاد داريم ولي اجازه ندادند كه اين كار انجام شود. «
پس از آن مشاور وزير كش��ور در نامه اي سرگشاده به مطهري 
انتقاد كرد. روح اهلل جمعه اي نوشت: »آيا دستور براي ايجاد امنيت 
و برخورد با عناصري را كه كاماًل مشخص و هدفمندانه اقدام به 
تهديد و تعرض به انبار غالت و آذوقه و تخريب اموال عمومي و 
دولتي و به ويژه مراكز اقتصادي و امنيتي و انتظامي و حتي مردم 

عادي داشتند، قصور در انجام وظيفه مي دانيد؟«
اين هفته هم سخنگوي وزارت كشور نامه اي در صحن علني قرائت 
كرد و پاسخ رسمي وزارتخانه را به علي مطهري خواند. در بخشي 
از اين پاسخ آمده: »با ارجاع استيضاح وزير كشور با محور حوادث 
آبان ماه به كميسيون امور داخلي كشور و شوراها اين استيضاح 
در دو جلسه كميسيون در تاريخ هاي 1۹ و 25 آذرماه بررسي شد. 
اين جلسات با حضور وزير كشور و جمعي از استيضاح كنندگان 
از جمله آقاي مطه��ري برگزار و گزارش اقدامات انجام ش��ده و 
مستندات مربوطه ارائه شد كه در نتيجه در پايان جلسه دوم تعداد 
زيادي از نمايندگان امضاكننده استيضاح پس از استماع گزارش، 
پاسخ هاي وزير كشور را قانع كننده دانسته و امضاي خود را بازپس 
گرفتند. بنابراين در همان روز، طرح استيضاح از نصاب قانوني افتاد 

و از دستور كار كميسيون خارج شد. «
اينكه در فضاي جلسات غيرعلني از توضيحات وزير قانع شوند، 
اما همچن��ان در فضاي علني صحن، صحبت از اس��تيضاح پي 
گرفته شود، نشان خوبي براي صداقت در مطالبه گري نيست. 
در نامه سخنگوي وزارت كشور هم آمده كه »علي اي حال آنچه 
در جلسه رسمي اين كميسيون پس از بررسي مدارك و گزارش 
وزارت كشور از سوي نمايندگان حاضر در جلسه اعالم نظر شد، 
كامالً مغاير با ادعاي آقاي مطهري بود. « اين وزارتخانه در نهايت، 
مطهري را تهديد به شكايت قضايي مي كند. روالي كه با ادعاي 

شفافيت دولت مغاير است. 

در بیانیه اي صورت گرفت
قدرداني 206 نماینده

 از عملكرد وزیر سابق صمت 
نماين�دگان مجل�س ش�وراي اس�امي در بیانی�ه اي از ت�اش 
و عملكرد وزير س�ابق صنعت، مع�دن و تجارت قدردان�ي کردند. 
علي اصغر يوسف نژاد، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
علني ديروز بيانيه جمعي از نمايندگان مجلس از عملكرد رضا رحماني، وزير 
سابق صمت را قرائت كرد. در اين بيانيه آمده است: تاريخ گواهي خواهد داد 
كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بدترين شرايط داخلي و خارجي و در 
دوران تنگناهاي بين المللی و ناماليمات اقتصادي كه مصادف با تعطيلي 
كارخانه ها از جمله فوالد و صنعت خودروسازي بود، گام هاي مهمي برداشته 
شد و برنامه هفت گانه رونق توليد به عنوان سياست نوين در دوران مديريت 
حضرت عالی منجر به وقوع توليد كاالهاي منتخب شده و مانع از تعطيلي 
كارخانجات و واحدهاي توليدي ش��د.  نماين��دگان در اين بيانيه ضمن 
قدرداني از زحمات رحماني افزودند: ما جمعي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي براساس آموزه هاي ديني و به واسطه زحمات شما در دوران تصدي 
وزارت صنعت، مراتب قدرشناسي خود را اعالم داشته و تداوم خدمت در 
نظام مقدس جمهوري اسالمي در ظل توجهات حضرت بقيه اهلل )عج( و 

تحت زعامت مقام معظم رهبري را براي شما آرزومنديم. 

  گزارش

امریكا با تردید متحدان روبه رو شده است 
دبیر شوراي عالي امنیت ملي با بیان اينكه سال هاست که دنیا به تأسي از 
ملت هاي آزاده و مقاوم، قلدري را برنمي تابد، تأکید کرد: تاش بي حاصل 
امريكا براي تداوم تحريم تسلیحاتي ايران واکنش قاطع روسیه، چین 
و س�ردرگمي و ترديد متحدان واش�نگتن را به دنبال داشته است. 
به گزارش ايرنا، دريابان علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در 
مطلبي نوش��ت: »تالش بي حاصل امريكا براي تداوم تحريم تسليحاتي 
ايران واكنش قاطع روسيه، چين و سردرگمي و ترديد متحدان واشنگتن 
را به دنبال داشته است. « وي با بيان اينكه »سال هاست كه دنيا به تأسي از 
ملت هاي آزاده و مقاوم، قلدري را برنمي تابد«، اظهار داشت: »انتهاي اين 

مسير چيزي جز فروپاشي يكجانبه گرايي نيست. « 
وزير امور خارج��ه امريكا چندي پيش برخالف اظهارات گذش��ته خود، 
مدعي شد امريكا مشاركت كننده قطعنامه 2231 است و بر اساس بند 11 
آن مي تواند خواستار تمديد ممنوعيت تسليحاتي ايران شود. روسيه، چين، 
برخي كشورهاي اروپايي و ايران تأكيد كرده اند اين يك برداشت نادرست از 
قطعنامه است و امريكا در هجدهم ارديبهشت سال 13۹۸ به صراحت اعالم 

كرد به مشاركت خود در برجام خاتمه داده است. 

قاليباف: براي دوري از سياسي بازي 
هم قسم شده ایم

منتخ�ب م�ردم ته�ران در مجل�س تصريح ک�رد: هم�ۀ منتخبان 
ته�ران در اي�ن دوره ب�راي تغیی�ر روي�ه سیاس�ي ب�ازي ک�ه 
مان�ع از رس�یدگي ب�ه مش�كات مي ش�ود، هم قس�م ش�ده اند. 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف، منتخب مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي در صفحه شخصي خود مطلبي درباره اتحاد منتخبان مردم تهران 
منتشر كرد. وي نوشت: يكي از فعاالن صنعتي در جمع منتخبان گفت كه 
مشغول بودن نمايندگان تهران به سياسي بازي مانع از رسيدگي آنها به 
مشكالت حوزۀ انتخابيه شان مي شود. به او گفتم كه همۀ منتخبان تهران 
در اين دوره براي تغيير اين رويه هم قسم شده اند؛ فقط نمايندگان ميداني و 

عملياتي مي توانند مسئله اي  را  حل كنند. 

رئیس قوه قضائیه به مراجع قضايي بخشنامه داد
لغو محروميت ایرانيان تحت تعقيب 

از خدمات كنسولي
رئیس ق�وه قضائیه بخش�نامه »عدم ص�دور دس�تور محرومیت از 
خدمات کنس�ولي به منظور دس�تیابي به اش�خاص تح�ت تعقیب 
در خ�ارج از کش�ور« را ب�ه مراج�ع قضاي�ي کش�ور اب�اغ ک�رد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه متن كامل اين بخشنامه به 
شرح ذيل است: برابر گزارش های واصله، برخي از مراجع قضايي مبادرت به 
صدور دستور محروميت از خدمات كنسولي به منظور دستيابي به اشخاص 
تحت تعقيب در خارج از كشور مي نمايند. درحالي كه بهره مندي از خدمات 
كنسولي از جمله حقوق مدني هر فرد است كه مطابق قانون اساسي )فصل 
سوم - حقوق ملت( و ديگر قوانين مرتبط، از قبيل ماده ۹5۸ قانون مدني، 
براي اتباع كشور تضمين شده است و در قوانين جاري كشور نيز تصريحي 
بر محروميت افراد، اعم از متهمان و محكومان از اين خدمات وجود ندارد. 
بنابراين، نه تنها مجوزي براي صدور دس��تور محروميت از اين خدمات 
وجود ندارد، بلكه به عنوان مجازات اصلي و يا مجازات تبعي و يا تكميلي نيز 

نمي تواند مورد حكم دادگاه قرار گيرد. 
بنابراين مقتضي است مراجع قضايي از صدور حكم يا دستور محروميت افراد 
از خدمات كنسولي خودداري نمايند. در صورتي كه قبالً دستوري در اين 

ارتباط صادر گرديده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود. 

روايت يكي از منتخبان مجلس يازدهم
 از ديدار با سردار حاجي زاده
سيگنال هاي ماهواره نور 

و صحت كاركرد آن را دیدیم
منتخب مردم تبري�ز در مجلس يازدهم با اش�اره ب�ه ديدار جمعي 
از منتخب�ان مجل�س يازده�م ب�ا س�ردار حاج�ي زاده گف�ت: در 
اين دي�دار ضمن آش�نايي با آخرين دس�تاوردهاي فضايي س�پاه، 
س�یگنال ماه�واره نظامي ن�ور و عملك�رد آن را مش�اهده کرديم. 
روح اهلل متفكر  آزاد، منتخب مردم تبريز در مجلس يازدهم درگفت وگو با 
فارس، با اشاره به ديدار صبح ديروز جمعي از منتخبان مجلس يازدهم با 
سردار حاجي زاده، فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي اظهار 
داشت: در اين ديدار ضمن آشنايي با آخرين دستاوردهاي فضايي سپاه، به 
دنبال استفاده از الگوي آنان جهت توسعه و پيشرفت كشور پيش از آغاز 

رسمي مجلس يازدهم از بوديم. 
وي افزود: در مجلس يازدهم مساعدت و حمايت هاي الزم از اقدامات فضايي 
سپاه و نيروي فضايي آن بيشتر خواهد شد زيرا اخيراً بخشي از موفقيت هاي 

آنان را در پرتاب ماهواره نظامي نور مايه اميدهاي فراواني شده است. 
منتخب مردم تبريز در مجلس يازدهم تصريح كرد: رهگيري ماهواره نور و 
سيگنال هاي آن را در اين ديدار از نزديك مشاهده كرديم ضمن اينكه بايد 
بتوانيم از اين الگوي سپاه در بخش هاي صنعت به منظور پيشرفت در كشور 
بهره مند شويم تا بتوانيم مشكالت را رفع كنيم. وي افزود: ضمن مشاهده 
سيگنال هاي ماهواره نور صحت كاركرد اين ماهواره را مشاهده و رهگيري 
آن توسط پاسداران انقالب اسالمي را رؤيت كرديم. منتخب مردم تبريز 
در مجلس يازدهم گفت: با آنكه نسبت به اقدامات هوافضاي سپاه اميدوار 
بوديم اما بعد از اين ديدار و گزارش های مسئوالن اميدوارتر شديم. ضمن 
اينكه اخالص فرزندان سپاه و حركت آنان در مرزهاي دانش و توانايي جوانان 
عالقه مند به پيشرفت كشور و تعهد آنان ما را به سر ذوق آورده و از اينكه 

فرماندهان ارشد سپاه به جوانان اعتماد كرده اند قدرداني مي كنم. 
متفكر آزاد گفت: نيروي هوافضاي سپاه پاسداران تالش هاي گسترده اي 
را براي رسيدن به مدار 36 هزار كيلومتري به كار گرفته است. ضمن اينكه 
مقام معظم رهبري هم تأكيد زيادي براي رسيدن به اين مدار داشتند. و به 
همين دليل هوافضاي سپاه زمانبندي دقيقي را براي اين كار در نظر گرفته و 
قطعاً در آينده نزديك شاهد موفقيت هاي بيشتر آنان خواهيم بود. منتخب 
مردم تبريز در مجلس يازدهم در پايان گفت: من آينده بسيار درخشاني 
را براي بخش هوافضاي سپاه مي بينم و با آنكه تعداد زيادي در اين بخش 
فعاليت نمي كنند و منابع اعتباري زيادي هم ندارند اما مشكالت را يك به 
يك از مسير خود برداشته و در حال تالش هستند و قطعاً يكي از پيشروها 

در دنيا بوده و خواهند بود. 
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اينكه 
داعش از قرآن بدون اهل بی�ت به وجود می آيد، 
گفت: امروز به طور عینی مشاهده کرديم که عدم 
بهره گیری از معارف اهل بیت و بهره گیری از ظواهر 
قرآن چه خطراتی را می تواند به همراه داشته باشد. 
به گزارش فارس، سردار سرلشكر پاسدار محمد باقری 
روز گذشته در جريان ديدار ساالنه با فعاالن جامعه 
قرآنی نيروهای مسلح ، با اشاره به اعجاز بودن كالم اهلل 
مجيد اظهار داشت: مطالعه ادوار تاريخی به ما نشان 
می دهد كه خداوند متعال در هر دوره ای متناسب با 
نياز آن زمان معجزاتی را بر پيامبرانش كرامت كرده 
است تا با نش��ان دادن آن معجزات مردم را هدايت و 

راهبری كنند. 
وی با بيان اينكه اين معج��زات در دوره ای با غلبه بر 

جادوگران، يا غلبه بر علم پزشكی و شفای بيماران 
صعب العالج، يا غلبه بر بالي��ای طبيعی همراه بوده 
است، افزود: در دوره پيامبر اكرم )ص( و آغاز حيات 
اس��الم خداوند با اعجاز قرآن كريم و در اختيار قرار 
دادن كتاب اس��المی موجبات هدايت بش��ريت را 

فراهم آورد. 
سرلش��كر باقری با اش��اره به دورانی كه قرآن در آن 
به عن��وان بزرگ ترين اعجاز الهی نازل ش��د، گفت: 
خداوند متعال قرآن را در س��رزمينی بر رس��ول اهلل 
نازل كرد كه به جهت ميزان پيشرفت و تمدن درآن 
دوره سهم بسيار اندكی داش��ته است؛ و كشورهای 
روم، ايران و چين در همان دوران از امپراتوری   های 
بزرگی برخ��وردار بوده اند و به لحاظ عل��م و دانش 
نيز در اوج ش��كوفايی قرار داشتند. وی تصريح كرد: 

پروردگار عالميان در چنين شرايطی قرآن را به عنوان 
معجزه به بشريت ارائه كرد و اين كتاب عظيم الشأن 
از همان دوران تاكن��ون تحدی ك��رده و همچنان 
هماورد می طلبد و اين مبارز طلبيدن همچنان 14 
قرن اس��ت كه ادامه دارد و در اين مدت هيچ فرد يا 
گروهی نتوانسته است يك آيه مانند قرآن را بياورد 
و اين نش��ان دهنده اين حقيقت است كه قرآن يك 
كتاب عادی نيس��ت بلكه يا يك كالم الهی غيرقابل 
تكرار است.  وی در ادامه با اشاره به پيدايش فرقه های 
انحرافی چون داع��ش اظهار كرد: اگ��ر پيش از اين 
تصور می كرديم ك��ه رجوع به ظواهر ق��رآن ، بدون 
تأسی به سيره اهل بيت ، امكان دارد با مفسده همراه 
شود، امروز به به طور عينی مشاهده كرديم كه عدم 
بهره گيری از معارف اهل بيت و بهره گيری از ظواهر 

قرآن چه خطراتی را می تواند به همراه داشته باشد و 
جامعه اسالمی را با چه تندروی   ها و افراطی گری های 
غيرش��رعی و غيرعقلی مواجه می كن��د كه داعش 
می تواند نمونه ای بارز از اين گروه های انحرافی باشد. 
لذا برای رسيدن به مقصد بايد به هر دو وديعه الهی 
يعنی قرآن و سيره اهل بيت تمسك جست.  سرلشكر 
باقری تأكيد كرد: اگر بخواهيم در زمينه های مختلف 
پيشرفت كنيم بايد از بركات قرآنی بيشتر بهره مند 
ش��ويم و دائماً راه   هايی را برای بهره مندی عميق تر 
از قرآن كريم جست وجو كنيم. وی خاطرنشان كرد: 
سالح ما در برابر دش��منان قرآن و آموزه های قرآنی 
است، گفت: خدا را شاكريم كه امروز در جبهه حق 
قرار داريم و مورد لطف و عنايت الهی و هدايت علما و 

رهبر معظم انقالب اسالمی هستيم. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: 

داعشازقرآنبدوناهلبیتبهوجودمیآید

رژيم صهیونیستي در تیررس موشك هاي مقاومت است

    رسا: آيت اهلل نوری همدانی به همايش بين المللی روز جهانی قدس 
پيامی صادر و تأكيد كرد: به زودی قدس به دست جوانان مسلمان آزاد و 
رژيم ظالم صهيونيستی از بين خواهد رفت. آيت اهلل كعبی، عضو هيئت 
رئيسه خبرگان نيز روز قدس را نماد توليد اقتدار معنوی و احيای هويت 
اسالمی دانست و گفت: اميدوارتر و مصمم تر از هميشه به سمت آزادی 

قدس شريف حركت می كنيم. 
    مهر: س��يدكمال خرازی، رئيس ش��ورای راهبردی روابط خارجی 
در سخنرانی خود در س��ومين اجالس ساالنه بنياد رهبران برای صلح 
كه به صورت مجازی برگزار شد، با اش��اره به آثار مخرب سياست های 
يكجانبه گرايانه دولت امريكا و تشديد چالش      ها و بحران های بين المللی، 
اظهار داشت: يكجانبه گرايی سم مهلكی برای جامعه بين المللی است و 

بر پيچيدگی شرايط كنونی جهان می افزايد. 
 


