
 تالش مذبوحانه نظام سلطه 
در باتالق لبنان

به رغم گذشت ۱۴ سال از يورش وحشيانه رژيم صهيونيستي به لبنان در 
سال ۲۰۰۶ ميالدي، هنوز جنگ ۳۳ روزه ناگفته هاي زيادي با خود دارد. 
به همان ميزان كه تهاجم ددمنش��انه صهيونيست ها براي جهان اسالم 
تلخ و جانسوز بوده است، سخن گفتن از نبرد ۳۳ روزه رژيم صهيونيستي 
موسوم به حرب تموز مفتوح يا جنگ باز و بازگويي خا طرات آن نبرد براي 
صهيونيست ها تلخ و آزاردهنده بوده و به منزله سخن گفتن از رؤياهاي برباد 

رفته و كابوس مقاومت تلقي مي گردد. 
جنگ ۳۳ روزه از پيامدهاي حضور امريكا در منطقه غرب آسيا و اشغال 
افغانس��تان و عراق و محصول تالش غرب براي ايجاد خاورميانه جديد 
است، در واقع اين جنگ، توطئه مش��ترك صهيونيست ها با دولت هاي 
غربي و دولت هاي خائن و خودفروخته اردوگاه وهابيون كشورهاي عربي 
به عنوان مقدمه حمله به جمهوري اس��المي ايران و عقيم سازي محور 
مقاومت و تشكيل خاورميانه جديد محسوب مي گردد. بازخواني اهداف 
و دستاوردهاي جنگ ۳۳ روزه به خوبي نشان مي دهد كه غربي ها قوياً در 
پي انجام دومين تقسيمات جديد جغرافيايي در منطقه غرب آسيا )پس از 
فروپاشي امپراتوری عثماني( و رفع موانع تحقق استراتژي خاورميانه جديد 
)صدور اعالميه بالفور ۲( بوده اند. خانم رايس وزير امور خارجه امريكا با دفاع 
از كشتار بي رحمانه و دد منشانه صهيونيست ها، قتل عام كودكان و زنان 
و مردان لبناني را به درد زايمان تشبيه كرده و گستاخانه مي گويد اتفاقات 

لبنان درد زايمان تولد خاورميانه جديد است. 
حمله اشرار وحشي صهيونيست به لبنان در سال پنجم حضور امريكايي ها 
در منطقه غرب آسيا و اشغال افغانستان و عراق و به عنوان يك حلقه از حلقات 
ايجاد خاورميانه جديد و با اهداف بسيار از جمله اهداف زير صورت پذيرفت: 

۱ - ايجاد خاورميانه بزرگ.
۲ - تضعيف و انزواي ايران.

۳ - نابودي عقبه استراتژيكي ايران.
۴ - نابودي مقاومت لبنان.
۵ - ترور رهبران حزب اهلل.

۶ - دوقطبي سازي و ايجاد موج نفرت عليه حزب اهلل در لبنان.
۷ - تأمين امنيت رژيم صهيونيستي از  ناحيه مرزهاي لبنان.

۸ - زمينه سازي براي بازگشت به اس��تراتژي »جنگ در بيرون از خانه/ 
امتيازگيري در خانه«.

۹ - زمينه سازي براي به تسليم كشاندن ايران.
۱۰ - تضعيف ائتالف ايراني/سوري.

به اين ترتيب مي توان گفت اوالً حمله به لبنان مدل كوچك و آزمايشگاهي 
حمله به ايران بود، ثانياً اين حمله به نوعي انتقام از لبناني ها به خاطر خروج 
خفت بار صهيونيست ها در سال ۲۰۰۰ محس��وب مي شود چرا كه رژيم 
صهيونيستي كه در سال ۱۹۸۲ طي دو روز بيروت را اشغال كرده بود در 
سال ۲۰۰۰ خوار و ذليل شده بود. اگر چه مثلث اشرار غربي، عبري و وهابي 
در جنگ ۳۳ روزه به اهداف شيطاني و ضدبشري خود دست پيدا نكرد اما 
آثار كوچك و بزرگ، ميان مدت و بلند مدت، تاكتيكي و استراتژيكي و... و در 
سطوح مختلف )داخلي لبنان، رژيم صهيونيستي، منطقه غرب آسيا، جهان 
اسالم، محور مقاومت، سطح بين الملل، اتحاديه كشورهاي عربي منطقه 

و...( از خود به جا گذاشت كه برخي از آنها از اين قرار است: 
۱ - رفع اختالفات داخلي شيعيان لبنان به ويژه بين حزب اهلل و جنبش امل.
۲ - تحكيم موقعيت داخلي حزب اهلل و حمايت اهل س��نت و مسيحيان 

لبنان از مواضع حزب اهلل.
۳ - تضعيف جبهه ضد حزب اهلل داخل لبنان كه از س��وي رژيم سعودي 

حاكم بر حجاز تغذيه، هدايت و حمايت مي شوند.
۴ - تثبيت و تقويت توانمندي و موقعيت شيعيان در لبنان و پذيرفته شدن 

ظرفيت شيعيان در معادالت لبنان.
۵ - همراهي و همسويي اهل سنت و مسيحيان لبنان با گزينه ايستادگي و 

مقاومت در برابر خوي تجاوزگري رژيم صهيونيستي و دشمن خارجي.
۶ - ظه��ور حزب اهلل به عنوان ي��ك نيروي مقتدر نظام��ي و هم وزن ارتش 
صهيونيستي و به عنوان يك بازيگر قوي در حوزه سياست منطقه غرب آسيا.

۷ - آشكار شدن نفاق و هم سويي اردوگاه كشورهاي وهابي منطقه با رژيم 
صهيونيستي.

۸ - تقويت و تثبيت موقعيت ايران در منطقه.
۹ - كشف نقاط ضعف و آسيب پذيري هاي رژيم صهيونيستي تا جايي 
كه به رغم گذشت ۱۴ س��ال از اين جنگ ويرانگر هنوز خاطره شكستن 
ابهت پوشالي رژيم صهيونيستي با نام مرگ تانك هاي مركاوا و ناوچه هاي 

ساغر ياد مي شود.
۱۰ - بروز شكاف در سطح بين الملل بين كشورهاي حامي رژيم صهيونيستي.

۱۱ - شكس��ته ش��دن تابوي شكس��ت ناپذيري و اقت��دار نظامي رژيم 
صهيونيستي در جهان.

۱۲ - ترك برداشتن اتحاد بين المللي و پذيرش جعلي بودن رژيم صهيونيستي 
و صدور قطع نامه هاي متعدد عليه صهيونيست ها پس از اين جنگ.

۱۳ - باور پذير شدن شكست اسرائيل در افكار عمومي جهان و شكل گيري 
موج نفرت عليه رژيم صهيونيستي در بين افكار عمومي جهان.

۱۴ - تكثير الگوي مقاومت به داخل سرزمين هاي اشغالي و ساير كشورهاي 
تهديد پذير نظير سوريه.

۱۵ - تحميل هزينه سنگين و تلفات انساني و كشف شكنندگي و آسيب 
پذيري هاي رژيم صهيونيستي.

۱۶ - شكستن اعتبار رژيم صهيونيستي نزد شهروندان صهيونيست داخل 
سرزمين هاي اشغالي.

۱۷ - برمال شدن ترس، بي انگيزگي و ناتواني ارتش رژيم صهيونيستي در 
صحنه هاي نبرد.

۱۸ - معرفي ايران به عنوان برنده واقعي و نهايي جنگ لبنان.
۱۹ - تكميل و تقويت زنجيره مقاومت اسالمي.

۲۰- نابودي تفكر ايجاد خاورميانه جديد. 
آنچه كه امروز در لبنان از حضور فرصت طلبانه فرانسوي ها، انگليسي ها و... و 
دامن زدن به خط آشوب و انجام پروژه متنفرسازي عليه حزب اهلل شاهديم 
قطعاً بي تأثير از حس انتقام گيري آنان از حزب اهلل لبنان و ايران نيست اما با 
محاسبه و برآورد صحيح و دقيق فرصت ها، تهديدها، نقاط ضعف و قوت در 
لبنان و محور مقاومت و... مي توان با قوت آينده را به نفع حزب اهلل و مردم 
لبنان پيش بيني كرده و پيروزي بزرگ تري نسبت به نبرد ۳۳ روزه را به 

مسلمان و مردم آزاده جهان نويد داد.

 ضرورت بازدارندگی 
در برابر تروریسم امریکایی

چندی پيش شورای حقوق بشر سازمان ملل، نتايج بررسی خود درباره 
ترور ش��هيد سليمانی به دس��ت تروريس��ت های امريكايی را منتشر و 

گزارشگر ويژه آن، اين گزارش را رسانه ای كرد. 
آگنس كاالمار با تأكيد بر اينكه ترور سردار سليمانی و ۹ نفر از همراهانش، 
تخطی از قوانين بين الملل بوده، گفته است: دولت امريكا نتوانسته است 
تاكنون مدركی قانع كننده ارائه كند كه نشان دهد، حمله ای ادامه دار يا 
قريب الوقوع،  منافع اين كشور را تهديد می كرده تا از اين طريق حمله خود 

به خودروی حامل سردار سليمانی را توجيه كند. 
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود اعالم داشته؛ اين 
اقدام نقض منشور سازمان ملل بوده و خواستار پاسخگويی امريكا در قبال 
كشتارهای هدفمند با پهپاد  ها و وضع مقررات كامل تر برای استفاده از اين 
تسليحات شده است. او همچنين با اشاره به اينكه در زمينه عمليات هايی 
كه با پهپاد انجام می گيرد، تحقيقاتی صورت نمی گيرد، اشاعه پهپاد  ها را 

يك خطر برای امنيت بين الملل دانست. 
مهم  ترين محورهای گزارش گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل پيرامون 

ترور شهيد سليمانی از سوی امريكا را می توان در موارد زير خالصه كرد:
۱- اين ترور مغاير با قوانين بين المللی بوده است. 

۲- اين اقدام جنايتكارانه امريكا نقض منشور سازمان ملل به حساب می آيد. 
۳- تروريست های امريكايی هيچ مدرك قانع كننده ای برای اثبات ادعای 
خود در دس��ت زدن به اين جنايت كه اقدام دفاع��ی در مقابل حمالت 

ادامه دار بوده، ارائه نداده اند. 
۴- اين نوع اقدامات تروريستی كه با استفاده از پهپاد انجام می شود، يك 

تهديد و خطر جدی برای امنيت بين المللی محسوب می شود. 
اين گزارش كه بيانگر بخشی از واقعيات مربوط به اقدام جنايتكارانه امريكا در 
ترور شهيد سليمانی، ابومهدی مهندس و همراهانش در خاك كشور عراق 
است، با واكنش تند مقامات امريكايی ازجمله سخنگوی وزارت خارجه 
امريكا مواجه شد كه وقيحانه مدعی شد؛ تباهی فكری ويژه ای الزم است كه 

بتوان گزارشی در زمينه محكوم كردن امريكا در اقدامی دفاعی ارائه كرد. 
البته ادبيات موهن مورگان اورتاگوس كه شباهت بسياری به ادبيات دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريكا دارد، نشان دهنده نگرانی كاخ سفيد از اين 
گزارش و دست خالی آنان در ارائه پاسخ منطقی به اين گزارش می باشد. 

گرچه اين گزارش پيرامون ترور شهيد سليمانی با استفاده از پهپادهای 
امريكايی تهيه شده و مغايرت اين اقدام تروريستی با قوانين بين المللی، 
منشور سازمان ملل و تهديدآميز بودن آن برای ثبات و امنيت بين المللی 
را با صراحت و شفافيت اعالم می دارد، اما متأسفانه نه تنها منشأ پيگيری 
حقوقی و اقدام عملی عليه جنايتكاران نش��د، بلكه متأس��فانه با سلطه 
امپراتوری رسانه ای نظام ليبرال سرمايه داری و وابستگی و دريوزگی برخی 

محافل فكری و رسانه ای ديگر، بازتاب رسانه ای شايسته ای نيز نداشت. 
حال آنكه اگ��ر اين گزارش در ت��راز اقدام جنايتكارانه تروريس��ت های 
امريكايی و پيامدهای خطرناك آن بر امنيت بين المللی مورد توجه قرار 
می گرفت، می توانس��ت در رسوايی و تأديب س��ران مغرور كاخ سفيد و 
پنتاگون تأثيرگذار بوده و به ايجاد بازدارندگی در مقابل اقدامات خطرناك 

و تروريستی آنان كمك نمايد. 
بهره گيری از شيوه های تروريستی و استفاده از پهپاد به عنوان يك ابزار مؤثر 
برای عمليات های خطرناك در نيروهای مسلح و امنيتی امريكا به صورت 
يك رويه ادامه دار و پايدار درآمده كه ازجمله به كاروان های عزا و عروسی 
در افغانستان تا حمله به پايگاه های نيروهای مردمی، پليس و ارتش در عراق 
از آن استفاده می كند. از آنجا كه معموالً اين جنايات تروريستی به شكل 
محرمانه و غير رسمی انجام می ش��ود، امكان تحقيق و بررسی از مجامع 

حقوق بشری نيز سلب می شود. 
اما واقعيت   هايی چون نقض حاكميت دولت، نقض قوانين بين المللی و 
تهديد امنيت بين المللی پيامدهای آشكار اين اقدامات به حساب می آيد 
كه وقتی ترور فرمانده عاليرتبه نظامی يك كشور مستقل و آن هم در يك 

كشور ديگر باشد، ضريب چندگانه به خود می گيرد. 
راستی اگر جمهوری اسالمی يك فرمانده عاليرتبه امريكايی را در كشوری چون 
عربستان سعودی و يا در سرزمين های اشغالی فلسطين مورد هدف قرار می داد، 
واكنش  كاخ سفيد و رياض چه بود؟ كشورهای اروپايی مدعی حقوق بشر چه 
واكنشی نشان می دادند؟ شورای امنيت سازمان ملل چه موضعی می گرفت؟

حال اين گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل با شفافيت مغايرت های 
چندگانه اقدام تروريستی امريكا در عراق عليه يك فرمانده عاليرتبه ايرانی 
با حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل را اعالم داشته است. چرا شورای 
امنيت اعتنايی به اين گزارش نداشته و با توجه به اعالم صريح مغايرت اقدام 
امريكا با امنيت بين الملل چرا برای ايجاد بازدارندگی و صيانت از امنيت 

جهانی و حقوق بشر اين اقدام جنايتكارانه امريكا محكوم نشد؟
اينجاست كه خود اين بی عملی مدعيان جهانی چاره ای جز اقدام با اتكای به 
خود از سوی مظلوم باقی نمی گذارد. از اين رو است كه مقام معظم رهبری 
در ديدار نخست وزير عراق به صراحت اعالم داشتند: »ما اين جنايت را هرگز 

فراموش نمی كنيم و قطعاً ضربه متقابل را به امريكايی ها خواهيم زد. «
چنين اقدامی نه تنها برای انتقام خون پاك ش��هيد سليمانی، بلكه برای 
صيانت از امنيت جهانی در برابر يكجانبه گرايی افراطی و تهديدات تروريسم 

دولتی امريكا يك ضرورت قطعی به حساب می آيد.

سيدعبداهلل متوليان

رسول سنائی راد

فرمانده كل سپاه در جمع فرماندهان نيروي قدس:

دشمنان با شهادت حاج قاسم، منبعي دائمي از توليد خطر و انتقام براي خود ايجاد كردند

دشمنان بدانند هيچ جا  بدون همه جا امن نيست

قاليباف از ميرسليم شكايت كرد

دشمنان ما بدانند    گزارش
كه »هيچ جا بدون 
همه جا امن نيس�ت«؛ آنان با شهادت حاج قاسم 
منبعي دائمي از توليد خط�ر و انتقام را براي خود 
ايجاد كردند و سرانجام اين انتقام دير يا زود گرفته 
خواهد شد و به طور قطع س�خت هم خواهد بود. 
به گزارش سپاه نيوز، همزمان با سالروز پيروزي 
غرورآفرين حزب اهلل لبن��ان در برابر رژيم جعلي 
صهيونيس��تي در جنگ ۳۳ روزه و روز مقاومت 
اسالمي، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، 
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
جمع فرماندهان و مس��ئوالن نيروي قدس سپاه 
با گراميداشت ياد و خاطره امام راحل و شهداي 
انقالب اسالمي، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، به 
ويژه سپهبد شهيد قاسم سليماني، از اين سردار 
بزرگ آسماني به عنوان ذخيره جاودان اسالم و 
مجاهدي كه با شهادتش عواطف و احساسات را 
فراتر از ايران و مرزهاي سرزميني جهان اسالم در 
سراسر دنيا به يكديگر پيوند داد، نام برد و افزود: 
»شهادت اين سردار سربلند روح جديدي از نشاط 
و بهجت انقالبي را در كالبد سرزمين هاي اسالمي 
دميد و سرافرازي جاودانه را براي انقالب اسالمي ، 

نظام، ملت ايران و سپاه به ارمغان آورد. « 
  پرچم حاج قاسم بر زمين نخواهد ماند

وي با تأكيد بر اينكه پرچم و مش��عل فروزاني كه 
حاج قاس��م عزيز ما به اهتزاز درآوردند، بر زمين 
نخواهد ماند، گفت: »امروز در تمامي صحنه هاي 
تقابل با دشمنان همچنان روح جهاد جاري است و 
مجاهدان در صحنه ماندند و دشمنان نيز افسرده و 
نااميد، تماشاگر صحنه هاي تحولي هستند كه روز 

به روز به نفع امت اسالمي رقم مي خورد«. 

سرلشكر سالمي هنر نيروي قدس س��پاه را ارائه 
فرمول »غلبه عده اي كم بر دشمنان زياد« و تفسير 
مجسم آيات نوراني قرآن برش��مرد و اظهار كرد: 
»شكست دادن ائتالفي از بزرگ ترين قدرت هاي 
مادي تاريخ بش��ر كه به هم پيوسته و درهم تنيده 
بودند و بر باطل شان متحد بوده و هستند، اقدامي 
ب��زرگ و تحقق وعده ه��ای الهي بود كه توس��ط 

مجاهدان راه خدا به بهترين شكل رقم خورد«. 
وي جغرافي��اي انقالب اس��المي را ميدان تقابل 
دائمي با دشمنان اسالم خواند و اظهار كرد: »وجه 
مشترك تمامي اين تقابل ها اين بود كه يك طرف 
آن انقالب اس��المي با ميدان داري ايران و طرف 
ديگر آن اس��تكبار جهاني به س��ركردگي امريكا 
بوده و گذر زمان نش��ان داده كه انقالب اسالمي 
با هوشمندي و درايت رهبرانش، حكمت، تدبير 
و عق��ل همواره دس��ت برتر را در اي��ن صحنه ها 
داشته است؛ از سوي ديگر به اذعان نظريه پردازان 
امريكايي، عام��ل اصلي شكس��ت امريكا فقدان 

حكمت و عقل در نظام راهبري آن است.« 
  كاركرد نيروي قدس دميدن روح حيات 

در جهان اسالم بود
فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه فرصت هاي رشد 
و قوي ش��دن ما از ميدان جهاد حاصل شده است، 
گفت: »ما قاعده جنگ را از درون جنگ و ميدان هاي 
واقعي تقابل استخراج كرديم و نيروي قدس قاعده 
غلبه بر دشمنان زياد را در ميدان واقعي توليد كرد 
و به نمايش گذاش��ت. بزرگ ترين كاركرد نيروي 
قدس س��پاه عالوه بر پيروزي ه��اي ملموس برابر 
دشمنان س��فاك و تا بن دندان مسلح و آزادسازی 
سرزمين هاي اسالمي از چنگال اشغالگران، دميدن 
روح حيات به مفهوم جه��اد و انتقال معناي آن در 

ميان ملل و جوانان جهان اسالم بود.« 
  هنر نيروي قدس ميالد قدرت بود

سرلشكر سالمي اولين استطاعت براي قدرت را 
تفكر پيرامون ساخت قدرت توصيف و تصريح كرد: 
»بدون برخورداري از قدرت نمي توان در ميادين 
مختلف با دشمن جنگيد و آنان را متوقف كرد؛ هنر 
نيروي قدس سپاه " ميالد قدرت" بوده و به فضل 
الهي براي هميشه باقي است. دشمنان آمده بودند 
تا اضالع قدرت در جهان اس��الم را تغيير دهند، 
دولت سازي كنند و همه چيز را از آن خود كنند؛ 
اما محصول تالش هاي مذبوحانه آنان جز اقتصادي 
فرسوده، قدرت نظامي ناكارآمد و نااميد و از دست 
رفتن هيبت و شاكله سياسي خودساخته نبود. « 

فرمانده كل س��پاه در پايان با گراميداشت سالروز 
پيروزي غرورآفرين حزب اهلل لبنان در جنگ ۳۳ 
روزه برابر رژيم جعلي و كودك كش صهيونيستي 
و تجليل از حماسه سازی های تاريخ ساز رزمندگان 
مقاومت اسالمي و اظهار اميدواري نسبت به عبور 
عزتمندانه ملت مقاوم لبنان از مشكالت و مسائل 
جاري  با پاسداشت مجاهدت هاي سيدالشهدای 
مقاومت و تأكيد بر اينكه شهادت حاج قاسم موجب 
تضاعف قدرت جهاد نزد جوانان جهان اسالم شده 
است، گفت: »دشمنان ما بدانند كه هيچ جا بدون 
همه جا امن نيس��ت؛ آنان با ش��هادت حاج قاسم 
منبعي دائمي از توليد خط��ر و انتقام را براي خود 
ايجاد كردند و سرانجام اين انتقام دير يا زود گرفته 
خواهد شد و به طور قطع سخت هم خواهد بود.« 

  فرمانده لشكر فاطميون: از پاي نخواهيم 
نشست

پنج شنبه شب اما صحن امام حسن مجتبي)ع( 
حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد به صورت ويدئو 

كنفرانس ميزبان اولين همايش بين المللی لشكر 
فاطميون افغانستان بود. 

به گزارش فارس، س��يد الياس، فرمانده ارش��د 
لشكر فاطميون طي سخناني تأكيد كرد: »لشكر 
غيرتمند فاطميون هيچ گاه تعرض بزدالنه رأس 
استكبار يعني امريكاي جنايتكار در حمله شبانه 
به س��ردار مقاومت و فرمانده ب��زرگ خود يعني 
سپهبد شهيد حاج قاسم س��ليماني را فراموش 
نكرده و تا گرفت��ن انتقاِم س��خت از عامالن اين 

فاجعه از پاي نخواهند نشست.«
 وي خاطرنشان كرد: »لشكر فاطميون افغانستان 
كه به عنايت خداوند متعال و تحت توجه حضرت 
وليعصر)ع��ج( از جم��ع جوان��ان مؤم��ن، غيور و 
شجاع افغانستان و از ميان رزمندگان و جانبازان 
افغانستاني دوران دفاع مقدس در مقابل حزب بعث 
عراق، سر برآورد بي ترديد يكي از مصاديق شجره  
طيبه ای است كه قرآن كريم اشاره فرموده است.« 
س��يدالياس تصريح ك��رد: »لش��كري از جوانان 
مخلص كه به محض آنكه خطر را در حوالي اعتاب 
مقدس��ه و حرم هاي اهل بيت)عليهم الس��الم( 
احس��اس كردند لحظه اي تعل��ل نكردند و زن و 
فرزند و خان��واده و كار، آن��ان را در مظان ترديد 
قرار نداد و به صورت خودجوش و به دور از اوامر 
و دس��تورات، اجتماعي تش��كيل داده، با دست 
كشيدن از همه تعلقات دنيا، باالترين داشته خود 
را كه جان عزيزشان بود، در طبق اخالص تقديم 

راه خدا و حفظ حريم واليت كردند. «
   انتقام خون حاج قاسم را خواهيم گرفت

فرمانده ارشد لشكر فاطميون ادامه داد: »بايد روشن 
بگويم اكنون كه به فضل الهي و به سبب مجاهدت 
مردان بزرگ��ي همچون حاج قاس��م س��ليماني 
حرم هاي اهل بيت)عليهم السالم( در امنيت به سر 
مي برند، كسي گمان نبرد كه مأموريت الهي لشكر 
فاطميون به پايان رسيده است . خير؛ بلكه اين لشكر 
مجاهِد في سبيل اهلل، اهداف بسيار بزرگي داشته 
و تا نابودي رژيم اشغالگر قدس شريف و آزادي آن 
حرم امن الهي و پس از آن تالش براي ايجاد تمدن 
نوين اسالمي كه تحقق آن از فرامين محوري ولي 
امر مسلمين حضرت امام خامنه اي است از جهاد 
دست نخواهند كشيد و به فضل الهي اين مبارزه را تا 
ظهور وليعصر)عج( ادامه داده و پس از آن در ركاب 
قطب عالم امكان به مجاهدت خواهند پرداخت.« 
سيد الياس يادآور شد: »لشكر غيرتمند فاطميون 
هيچ گاه تعرض بزدالنه رأس استكبار يعني امريكاي 
جنايتكار در حمله ش��بانه به س��ردار مقاومت و 
فرمانده بزرگ خود يعني سپهبد شهيد حاج قاسم 
سليماني را فراموش نكرده و تا گرفتن انتقاِم سخت 
از عامالن اين فاجعه از پاي نخواهند نشست، با تمام 
قدرت در كنار گروه ها و دولت هاي حامي مقاومت 
جز به اخراج مفتضحانه  تروريست هاي امريكايي از 

منطقه رضايت نخواهند داد. « 
فرمانده ارشد لشكر فاطميون گفت: »اين جوانان 
رزمنده الگوي خود را از فاطمه زهرا سالم اهلل عليها 
گرفته اند و تا آن زمان كه جاني در بدن و خوني در 
رگ براي مجاهدت و مقاتله در ركاب واليت باقي 

باشد، به اين ميدان پشت نخواهند كرد.«

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس    خبر
ش�وراي اس�المي از مصطف�ي 
ميرسليم شكايت كرد. اين شكايت به واسطه اتهامات و افترايي 
اس�ت ك�ه ميرس�ليم متوج�ه رئي�س مجل�س كرده اس�ت. 
س��ايت خبري فردا با اعالم اين خبر نوش��ت: به تازگي اس��ماعيلي، 
سخنگوي قوه قضائيه عنوان كرده كه بر خالف گمانه زنی ها ارتباطي بين 
نماينده دستگير شده مجلس و موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري 
وجود ندارد و به نوعي اتهام ميرس��ليم را رد كرده اس��ت. با اين حال، 
ميرسليم اتهام بزرگ خود عليه قاليباف را تكرار كرده و از رد و بدل شدن 
۶۵ ميليارد تومان براي انجام نشدن تحقيق و تفحص سخن مي گويد. او 

تا كنون جز تكرار اين تهمت هيچ سند و شاهدي ارائه نكرده است. 
     ورود هيئت نظارت مجلس براي ارائه اسناد ادعايی ميرسليم

عضو هيئت رئيس��ه مجلس نيز از ورود هيئت نظارت مجلس براي 

ارائه اسناد ادعايی ميرسليم خبر داد. احمد اميرآبادي فراهاني، عضو 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، در پاسخ 
به سؤالی مبني بر شكايت رئيس مجلس از ميرسليم، نماينده تهران 
اظهار داشت: اين موضوع و ادعاي آقاي ميرسليم درباره رئيس مجلس 
در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مورد بحث قرار گرفت. قرار بود 
در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان، نمايندگاني كه در اين خصوص 

ادعايي داشته اند اصل مدارك خود را ارائه كنند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: با توجه به مذاكراتي 
كه در هيئت رئيسه مجلس صورت گرفت، مقرر شد هيئت نظارت به 
كليه مسائلي كه نمايندگان درباره آنها ممكن است ادعاهايي را مطرح 
كنند، حتي بدون شكايت نمايندگان رسيدگي كند. بنابراين، مقرر شد 

هيئت نظارت ادعاي ميرسليم را مورد رسيدگي قرار دهد.
 اميرآبادي فراهاني افزود: در مجل��س يازدهم با توجه به تصميمات 

هيئت رئيسه مجلس، هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان كل ادعاهاي 
نمايندگان را حتي بدون شكايت رسيدگي خواهد كرد. وي بر همين 
اساس يادآور شد يكي از مواردي كه قرار شده هيئت نظارت آن را مورد 
رسيدگي قرار دهد ادعاي يك نماينده بود كه گفته بود هيئت رئيسه 
صندلي كميسيون ها را فروخته است، بنابراين مقرر شد هيئت نظارت 
از اين نماينده دليل ها و اسناد را جويا شود تا ببينيم بر چه استنادي اين 
سخنان ارائه شده است. عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه خاطرنشان 
كرد: همچنين هيئت نظارت قرار شده است موضوع ادعاهاي ميرسليم 

درباره رئيس مجلس را بررسي كند و از اين نمايندگان سند بخواهد. 
فراهاني همچنين از نامه هيئت نظارت به ديده بان شفافيت و عدالت 
خبر داد و گفت: طي اين نامه از ديده بان شفافيت خواسته ايم اسنادي 
را كه ميرسليم درباره اين موضوع مطرح كرده است، به هيئت نظارت 

ارائه كند تا مورد بررسي قرار بگيرد. 

    ايرنا: فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي، پس از عنايت بزرگوارانه 
رهبر معظم انقالب مبني بر تصويب اعطاي پرچم و نش��ان فداكاري به 

دانشگاه افسري امام علي )ع(، در پيامي از معظم له قدرداني كرد. 
   خانه ملت: احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده مردم قم در مجلس شوراي 
اسالمي به عنوان رئيس گروه دوستي پارلماني ايران- چين و پاكستان 
انتخاب شد. اميرآبادي فراهاني در دور دهم مجلس شوراي اسالمي هم 
رياست گروه دوس��تي پارلماني ايران- چين، پاكس��تان، تركمنستان، 

قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و نروژ را بر عهده داشت. 
    مهر: محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش به 
توافق امارات و رژيم صهيونيستي در صفحه شخصي خود در رشته توئيتي 
نوشت: ابوظبي مدت ۱۰ سال است كه امارات را بهشت اسرائيل كرده است. 
شبكه هاي جاسوسي و اطالعاتي موساد عليه كشورهاي منطقه به وجود 
آورده اند. فلسطين بزرگ از نهر تا بحر به لطف غيرت مجاهدان و مردمان 
صبورش به زودي آزاد خواهد شد و بی غيرت ها در تاريخ گم خواهند شد. 
هيچ مجاهد اسالمي و هيچ غيرتمند عربي به فلسطين خيانت نمي كند و 

فقط بي غيرت ها از پشت خنجر مي زنند.

ژه
روزنامه شرق در گزارش��ي با تيتر »آخرين وضعيت شارمين وی

ميمندي نژاد« از فعاليت هاي ديني جمعيت امام علي نوشت و 
ضمن مصاحبه با همسر ميمندي نژاد، يك مظلوم نمايی را در 
مورد او به نمايش گذاشت. گزارش شرق با ليست فعاليت هاي 
امدادي و خيريه جمعيت امام علي در مناسبت هاي ديني و با 
اسامي ديني شروع مي شود و سپس از بازداشت مؤسس و مدير 
اين جمعيت مي گويد: »اين گروه را شارمين ميمندي نژاد ايجاد 
كرده  است؛ مردي كه قريب به ۵۰ روز است در بازداشت قرار 
دارد و گفته شده اتهامات او شخصي است و ربطي به عملكرد 
جمعيت ندارد. توضيحي كه با توجه به روند پرونده و تأثير آن بر 

كار جمعيت امام علي با ترديد جدي مواجه است.«
 در ادامه، گفت وگويي با زهرا رحيمي، همس��ر ميمندي نژاد 
مي خوانيم. او مي گويد: »آخرين اطالعاتي كه ما از وضعيت 
آقاي ميمندي ن��ژاد داريم، اين اس��ت كه ۴۵ روز اس��ت در 
بازداشت هستند. حتي از سالمتي ايشان هم اطالع دقيقي 
نداريم.« اما چند سطر پايين تر گويا فراموش كرده كه گفته 

اطالعي از وضعيت همسرش ندارد و خود مي گويد كه »آقاي 
ميمندي نژاد هر پنج يا شش روز يك بار تماس تلفني با ما دارد 

كه در حد احوال پرسي است.«
او در بخش ديگري از سخنانش هم گفته كه »نتيجه اقدامات 
آقاي ميمندي نژاد نش��ان از اعتقادات راسخ ايشان به دين و 
كش��ورش دارد و هرگز اتهامات توهين به انقالب و اسالم و 
بزرگان ديني جايگاهي در س��بك زندگي او نداشته است.« 
و البته تأكيد دارد كه »ما هرگز موضع سياس��ي نداش��ته و 
وارد مباحث سياسي هم نش��ده ايم؛ فقط به عنوان يك نهاد 
مدني اجتماعي از كانديداهاي مختلف هميشه پرسيده ايم 
برنامه هاي اجتماعي آنها براي كاهش آسيب هاي اجتماعي 

چه خواهد بود.«
اين ادعا در حالی اس��ت كه صوت و فيلم هاي منتش��ر ش��ده 
از س��خنراني هاي ميمندي نژاد در جمع اعض��اي انجمن، از 
تمسخر ارادت مردم ايران به اهل بيت عليهم السالم و خصوصاً 
امام حسين عليه السالم و برگزاري عزاي محرم حكايت دارد. 

توهين او به امام حسين و حضرت ابوالفضل جايي براي توجيه 
باقي نمي گذارد.

ميمندي نژاد موضع گيری سياس��ي هم دارد و غيرسياسي 
نشان دادن او در حالی است كه در يكي از فيلم هاي منتشره، 
او سردار ش��هيد قاس��م س��ليماني را قاتل زنان و كودكان 
معرفي مي كند و مي گويد نبايد از مرگ قاس��م س��ليماني 
ناراحت باشيم. در نمونه اي ديگر از موضع گيري هاي سياسي 
ميمندي نژاد، در يكي از صوت هاي منتشرشده از جلسات، او 
به صراحت تأكيد مي كند »ما بايد با نامه نگاري به سازمان ملل 

حكومت را محكوم كنيم.« 
اگر ميمندي نژاد بي گناه است، چه نيازی است براي دفاع از او 
چنين دروغ هايي بيان و منتشر شود؟ مظلوم نمايي از مجرمان 
امنيتي و سياس��ي روال كار رس��انه هايي همچون بی بی سی 
است كه شرق هم بارها تكرار كرده است. چه گفت وگو با همسر 
مه آفريد خسروي، اعدامي فساد ۳ هزار ميلياردي و چه اكنون 

گفت وگوي جهت دار با همسر ميمندي نژاد. 

در نامه اي به قوه قضائيه صورت مي گيرد
 شکایت نمایندگان از آخوندي و زنگنه 

به دليل ترك فعل
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، نامه شكايت از آقايان 
زنگنه و آخوندي را امضا و اين هفته تقديم قوه قضائيه خواهند كرد. 
ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد و تيران و كرون درخصوص توئيت 
اخير خود مبني بر شكايت از بيژن زنگنه و عباس آخوندي اظهار داشت: 
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، شكايت  را امضا و آماده كرده 

و تقديم قوه قضائيه خواهيم كرد. 
وي افزود: امروز ما با پديده اي به نام ترك فعل مواجه هستيم  كه افراد طي آن 
اجازه نمي دهند كارهاي بزرگ در مملكت انجام شود و اين كارهاي بزرگ 
در آينده مانند بهمني بر سر مردم خراب مي شوند و آنها را نسبت به نظام و 
كشور بدبين خواهند كرد. وي ادامه داد: يكي از اين اقدامات، توقف شش 
ساله ساخت مسكن و بي تدبيري وزير وقت يعني آقاي آخوندي در خصوص 
عدم توسعه ساخت مسكن بود كه امروز مستأجران را ناراضي و نسبت به 
نظام هم بدبين كرده است. ابوترابي تصريح كرد: وزير نفت نيز تمام اقدامات 
بزرگ نفتي ما را كه باعث مي شد از وابستگي به نفت خام جدا شويم و به 
سمت فراورده آن حركت كنيم، متوقف كرده است. نماينده مردم نجف آباد 
و تيران و كرون گفت: اين دو مورد از بزرگ ترين ترك فعل هاي وزراي مذكور 
بود و همان طور كه رئيس قوه قضائيه ترك فعل را جرم دانستند، اين اقدامات 
جرم محسوب مي شود. وي خاطرنشان كرد: صراحت وزير نفت اين بود كه 
در ايران ساخت پااليشگاه نفتي مقرون به صرفه نيست. بنابراين، الزم است 
كه فروش نفت خام داشته باشيم.  ابوترابي افزود: در نتيجه امروز مي بينيم 
كه در تحريم ها چگون��ه نفت خام ما را نمي خرند و اگر س��پاه و در دولت 
گذشته ۸۵ درصد از پااليشگاه ستاره خليج فارس را نساخته بودند، به دليل 

اينكه واردات بنزين هم نداريم، امروز ما با بحران بنزين روبه رو بوديم. 
وي تصريح كرد: آقاي آخوندي كه به بهانه كرونا چند ماهي است از كشور 
خارج شده اند و منابع مالي مش��خصي هم ندارند، قوه قضائيه بايد در اين 
خصوص هم وارد شود و از او سؤال كند. ابوترابي عنوان كرد: پرونده او تشكيل 
شده است و همه ما انتظار داريم كه قوه قضائيه در برخورد با او و در پرونده پسر 

او كه در بازداشت است، عادالنه و محكم رفتار كند. 
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