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مكتب انقالب اسالمي و مكتب شهيد سليماني
با گذشت 42 سال از پيروزي انقالب اسالمي، امروز اين انقالب تبديل به 
مكتبي شده كه فراتر از مرزهاي ايران اسالمي، الهام بخش و هدايتگر زيست 
انساني و فلسفه زندگي بوده است و توانسته منشأ حركت عمومي به سمت 
تمدن اسالمي باشد؛ مكتبي كه برخاس��ته از مكتب اسالم ناب بوده و در 
عين حال ارزش هاي تمدن ايراني نيز در آن نفوذ يافته و آموزه هاي مكتب 
امام خميني)ره( و پيش از آن مكتب اهل بيت)س( در خوانش و تفسير 
ايدئولوژيك آن، نقشي پررنگ داشته و نگراني از ظرفيت ها و قابليت هاي 
تمدن س��ازي آن، موجب ترس و وحش��ت نظام ليبرال و سرمايه داري و 
متحدان و وابستگان به آن شده است؛ به گونه اي كه نظريه پردازان تمدن 
استعماري برآمده از ليبرال و سرمايه داري كه زماني در توهم پايان تاريخ 
با سلطه جهاني تمدن غربي به سر مي بردند، كابوس نبرد تمدني را مطرح 
كردند كه در واقع نوعي مج��وز براي جنگ و جنايت عليه مكتب انقالب 
اسالمي بود كه نه تنها موجب تغيير به نفع استقالل و رهايي  در ايران اسالمي 
شده، بلكه الهام بخش عزت و رهايي  ساير ملت هاي تحت ستم و چپاول 

تمدن وحشي و استعمارگر غربي است.
ارزش هاي پايه اي مكتب انقالب اس��المي، همچون استكبارس��تيزي، 
عدالت جوي��ي و نفي ظلم، تبعيض، اس��تقالل و آزادي و براب��ري از نگاه 
ميراث خواران و حاميان نظام ليبرال س��رمايه داري، مول��د قابليت ها و 
رفتارهاي خطرآفرين ب��راي اهداف، منافع و ارزش ه��اي تمدن مادي  و 
انحصارگراي غربي است كه تثبيت، تداوم و اشاعه آن، موجوديت تمدن 
استعماري غرب را مورد تهديد قرار مي دهد. از اين رو ذي نفعان و مترفان 
تمدن مادي و استعماري غرب، پس از نابودي مكتب كمونيست به عنوان 
رقيب و دشمن، اينك خود را مواجه با مكتبي خطرناك تر يافته اند كه در 
غرب آسيا داراي زمينه ها و موقعيت هاي ممتاز فرهنگي، اجتماعي و حتي 
سياسي بوده و نه تنها موقعيت رژيم صهيونيستي به عنوان وليده   و متحده  
تمدن غربي، بلكه هژمون و سلطه جهاني تمدن انحصارطلب غربي را نيز 

به خطر مي اندازد.
از نگاه استراتژيست هاي غربي،  مكتب انقالب اسالمي، ظرفيت و استعداد 
تمدن سازي در همان موقعيتي را دارد كه پيش از اين امپراطوري هاي ايراني 

و عثماني در آن شكل گرفته و تا دل اروپا پيشروي و نفوذ داشته اند.
سران مدعي برتري تمدن غرب كه پيش از اين تجربه مقابله با شوروي سابق 
و مركزيت مكتب كمونيستي را با اس��تفاده از جنگ نيابتي داشتند كه 
همزمان با فرسايش توان رقيب، يعني شوروي، استعداد اعتراض و انقالب 
در كش��ورهاي وابس��ته عربي را نيز به جبهه جنگ با رقيب سوق داده و 
حذف و كاهش آن را با آتش سالح كمونيستي دنبال كرده بودند، اين بار 
نيز در شرايط بيداري اسالمي و ديدن آثار اشاعه مكتب انقالب اسالمي به 
كشورهاي تحت ستم رژيم هاي ديكتاتوري و وابسته به غرب، همين نقشه 

را عليه اين مكتب پياده كردند.
آنچه از سال 2011 در ليبي و سپس سوريه كليد خورد، انحراف استعداد 
انقالب و اعتراض به سمت يك جنگ نيابتي در درون حوزه تمدن اسالم 
يا يك جنگ درون تمدن��ي با نگاه انحرافي گروه ه��اي معارض و خيانت 
دولت هاي ديكتاتوري برخي كشورهاي اسالمي بود كه نه تنها استعداد 
انقالب را به انحراف و فرسايش مي برد، بلكه اين انحراف در چهره تروريسم 
وحشي و كور نيروهاي تكفيري به بي اعتباري اسالم و فرسايش همزمان 
قدرت و اعتبار در جهان اسالم و بدنامي ارزش هايي چون جهاد و انقالب به 
نام اسالم نيز منتهي مي شد. همانگونه كه ساير سرمايه هاي تمدني جهان 
اس��الم در اين آتش و جنگ دروني مستهلك شده و با تجزيه كشورهاي 
بزرگ اس��المي و نابودي تمامي قابليت ها و ظرفيت هاي تمدني،  خيال 

طراحان اين جنگ نيابتي از روند احياي تمدن اسالمي، آسوده  می شد.
اما در اين ميان، شاگرد بزرگ مكتب انقالب اسالمي، سردار قاسم سليماني 
كه خود تبديل به مكتبي به نيابت و نمايندگي از مكتب انقالب اسالمي 
شده بود، به ميدان آمد و نه تنها نظريات و طرح هاي سياسي و نظامي او بلكه 

روش ها و رفتارهاي اعتقادي و فرهنگي او توانست:
1- تمايز و تفكيك ارزش ها و آموزه هاي برآمده از اسالم ناب و انقالب مكتبي 
بر اين خوانش از اسالم را با ارزش  ها و آموزه هاي بدل و انحرافي برآمده از 

اسالم امريكايي و وهابي رقم بزند و به جهانيان معرفي كند.
2- جذابيت و اعتبار ديني و انساني ارزش هاي مكتب انقالب اسالمي را 
براي رهايي و سعادت تمامي انس��ان ها و حمايت از گروه هاي مسيحي، 
ايزدي و اهل سنت در برابر تروريسم كور و وحشي تكفيري به خوبي معلوم 

و اثبات كند.
3- امكان ثبات و پيشروي مكتب انقالب اسالمي را با جذب، سازماندهي، 
آموزش و به كارگيري نيروهاي جهادي از مليت هاي مختلف در مقابله با 
نيروهاي تكفيري فراهم ساخته و آنتي تز جنگ نيابتي تمدن وحشي غرب 
را از درون آتش اين جنگ ويرانگر به نفع مكتب انقالب اسالمي توليد كند.

4- مقاومت و پايداري متكي بر ايمان ديني و روحيه انقالبي و كارايی آن در 
برابر هرگونه خشونت، نيرنگ و توحش را تقويت كرده و توسعه داده و جايگاه 

مقاومت اسالمي را در روند تمدن سازي اسالمي ارتقا دهد و تثبيت كند.
گرچه دشمن كوردل با تصور تغيير اين روند دست به ترور سردار مبارزه 
با تروريسم تكفيري زد،  اما اين اقدام ددمنشانه به نهادينه ساختن مكتب 
شهيد سليماني در تمامي حوزه تمدني اسالمي و حتي فراتر از آن، تمامي 
مشتاقان عزت و رهايي از ستم و مظلوميت انجاميد و اين شهيد ارتش بدون 
مرز اسالم را اسطوره دفاع از مكتب انقالب اسالمي و حريت و عزت جهان 
بشريت در برابر تمدن وحشي، استعمارگر و سلطه جوي غرب معرفي كرد.

بسترهاي شكل گيري يك ترور
1- تنها چند ساعت بعد از ترور ش��هيد فخري زاده، ايده اي تحت عنوان 
»تعليق انتقام« با عمليات رواني- رس��انه اي گسترده به راه افتاد كه ترور 
شهيد فخري زاده صرفاً اقدام طيف تندرو صهيونيست – امريكايي و بر خالف 
فضاي جديد حاكم بر دستگاه ديپلماس��ي دولت بايدن است و به داليل 
متعدد از جمله مشكالت داخلي نبايد به »دام توطئه« طرف مقابل افتاد!

مبلغان اين قرائت »اصل ترور« را تا حدودي نكوهش كرده، اما معتقدند 
اقدام متقابل، همسطح و متوازن نبايد مصلحتي بزرگتر به نام »مفاهمه با 
دولت بايدن و اروپا« را به مخاطره بيندازد؛ به همين دليل به »محكوم كردن 
رسانه اي ترور«، »نامه نگاري هاي ويتريني با سازمان هاي بين المللي« و 
»دعوت كردن كشورهاي اروپايي به اعالم برائت از ترور« بسنده مي كنند. 
بديهي اس��ت كه نمي توان صرفاً با ارسال نامه به ش��وراي امنيت، انتشار 
بيانيه و پيام تسليت، از تكرار حوادث مشابه جلوگيري كرد، بلكه آنچه از 
تكرار ممانعت مي كند شناسايي بسترهاي امنيتي، اطالعاتي، اقتصادي و 
اجتماعي است كه ترور بر پايه آن شكل گرفته است. ترور شهيد فخري زاده 
بر بستر 1- نفوذ اطالعاتي- امنيتي و 2- اقتصادي – معيشتي روي داده 

است. 
2- جاناتان ش��انزر، معاون ارش��د تحقيقات بنياد دفاع از دموكراسي ها 
 (FDD)در واكنش به ترور شهيد محسن فخري زاده مي گويد: »اگر يكي از 
رهبران ايران بودم، خودم را براي چيزهاي بيشتري آماده مي كردم؛ ظاهراً 
كسي دست آنها را خوانده است. اصطالحي كه شنيده ام اين است: تسلط 
اطالعاتي كامل!« اگر چه بخشي از چنين ادعايي بلوف است، اما بديهي است 
كه بخش مهمي از اين اشراف اطالعاتي به دليل گسيل دادن افرادي به مراكز 

تصميم گيري و تصميم سازي كشور توسط موساد، سيا و MI6  است. 
نفوذ به مراكز تصميم گير و تصميم ساز كشور طي هفت سال اخير رشد قابل 
توجهي داشته است، كما اينكه طي اين مدت بارها افراد و شبكه هاي داخلي 
مرتبط با سرويس هاي جاسوسي دستگير شده اند، از جمله اينكه چندتن از 
اعضاي تيم مذاكره كننده هسته اي كشور نظير عبدالرسول دري اصفهاني 
جاسوس غرب در مذاكرات بود و كماكان تالش براي تطهير ُدري و دوستان 
ادامه دارد. جالب آنكه در مذاكرات سال هاي 81 تا 83 نيز تعداد قابل توجهي 
از جاسوسان مرتبط با پرونده هسته اي آن دوره مانند سيد حسين موسويان، 

مورد شناسايي و دستگيري قرار گرفتند. 
طي هفت سال اخير افراد ديگري نظير كاووس سيد امامي، سيامك و باقر 
نمازي، نزار زكا و جيسون رضائيان توانستند تا عالي ترين مراكز اجرايي و 
دولتي نفوذ كرده و اطالعات محرمانه كشور را در اختيار غربي ها قرار دهند، 
هر چند اس��تتار نفوذي ها و تطهير افراد مرتبط با شبكه هاي جاسوسي 
موساد و سيا وMI6 ، گره هاي امنيتي- اطالعاتي جهت شناسايي اين افراد 

و شبكه ها را كورتر كرده است. 
3- پيش از اين گفته ش��د اين تلقي در غرب ش��كل گرفته كه ايران به 
 دليل مشكالت ناش��ي از مديريت اجرايي كش��ور در دوران پسابرجام، 
دچار بحران هاي مالي، اقتصادي، معيش��تي و سياسي است و در چنين 
بس��تري نمي تواند پاسخ مناس��بي به اتفاقاتي اينچنيني بدهد. در واقع 
امريكا و صهيونيسم بهترين »زمان انجام عمليات ترور« را مقطعي در نظر 
گرفته است كه به دليل برخي رويكردهاي اجرايي، نارضايتي عمومي به 
باالترين سطح خود رسيده و اقدامات تقابلي ايران به  دليل گراني، تورم، 
ركود و بيكاري ممكن است از حمايت هاي مردمي برخوردار نشود،  در حالي 
كه زير ساخت امنيتي- اقتصادي انجام عمليات هاي پيچيده ضدايراني 
مختلف از جمله ترور، تهديد و جنگ به دليل اهمال و فقدان مسئوليت 
پذيري )فراهم ساختن بسترهاي امنيتي- اقتصادي( مسئوالن اجرايي 
فراهم شده است و همين مسئوالن تنها دو روز بعد از ترور شهيد فخري زاده 
به بيان مواضع سرگرم هستند كه به پيشگيري از اتفاقات مشابه نمي انجامد 

بلكه عين فرار از پاسخگويي است. 
4- رئيس دستگاه ديپلماسي كش��ور تنها چند ساعت بعد از ترور شهيد 
فخري زاده در گفت وگويي به جاي درخواست اقدام متقابل متوازن نظير 
درخواس��ت تعليق بخش��ي از تعهدات برجامي ايران، صرفاً از اروپايي ها 
مي خواهد تا اين ترور را محكوم كنند! و جالب اينكه اروپايي ها تا به امروز 
هيچ گونه عكس العملي به درخواس��ت ظريف نداده و ت��رور را محكوم 

نكرده اند. 
وزير خارجه كشورمان در بخشي از گفت وگو مي گويد: »ترامپ شكست 
خورده اما كماكان برخي در ايران به خاطر نگراني ای كه دارند، از آن حمايت 
مي كنند! آقايان ش��ما از ترامپي حمايت مي كنيد كه سردار سليماني را 
شهيد كرده و هزاران ايراني را كشته اس��ت.« اين در حالي است كه او در 
98/11/5 به اشپيگل مي گويد: »ايران حتي پس از ترور سردار سليماني 
مذاكره با امريكا را نامحتمل نمي داند، به شرطي كه تحريم را بردارد. « وي 
امروز اما كمافي السابق و تنها چند روز بعد از ترور شهيد فخري زاده همچنان 
از مذاكره با غرب سخن مي گويد.  ظريف در بخش ديگري از گفت وگوي 
خود به جاي پاسخ به حفره هاي امنيتي، حقوقي، سياسي و اقتصادي كه 
برجام براي كشور به ارمغان آورده اس��ت، بدون ارائه سند و مدرك قابل 
قبولي تيم قبلي مذاكره كننده كش��ور را با اتهاماتي كه مي تواند شكاف 
اجتماعي كنوني را تعميق بخشيده و از شكل گيري وفاق ملي بعد از ترور 
جلوگيري  كند، به انعقاد قرارداد يكجانبه با آژانس متهم مي كند، آن هم در 
حالي كه ارائه اطالعات محرمانه آژانس به مراكز جاسوسي غرب براي ترور 
شهيد فخري زاده نقل محافل خبري است.  ظريف در اين گفت وگو، بدون 
پذيرش هزينه هاي به وجودآمده ناشي از برجام تمام تالش خود را معطوف 
به اتهام افكني عليه طيف منتقد خود قرار مي دهد: »بعضي دوستان به امريكا 
گرا مي دهند كه با ما بهتر مي توانيد كار كنيد؛ ما كه سكوت مي كنيم، ولي 

دليل نمي شود كه متوجه اين گراها نيستيم.«
وي نه تنها قائل به پاسخگويي نسبت به پيامدهاي امنيتي- اقتصادي برجام 
كه ناامن سازي محيط داخلي كشور يكي از آنهاست، نيست بلكه بعد از 
گذشت پنج سال از برجام هنوز نتوانسته نسبت به ضعف هاي محتوايي 
و نگارشي برجام نظير: »فقدان ضمانت اجراي طرف مقابل جهت اجراي 
تعهدات«، »پذيرفتن صالحيت تام االختيار شوراي امنيت در رفع اختالفات 
و تفاسير در متن برجام«، »تعهدات كلي، مبهم و قابل تفسير امريكايي ها 
در متن در مقابل تعهدات، عيني و متقن ايران«، »تفسيرپذير بودن متن 
برجام«، »فرآيند غيرواقعي و يكجانبه بودن چهار مرحله اي رفع اختالف 
برجام« و »كم توجهي به مبادالت تجاري و اقتصادي كه به وس��يله دالر 
انجام مي شود و ضرورت تصريح به چنين مسئله اي در متن برجام« پاسخ 

محكمه پسندي ارائه دهد و همچنان مشغول فرافكني است. 

محمداسماعيليرسولسناييراد

ش�وراي نگهبان طرح اقدام راهبردي مجلس شوراي اسالمي 
براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت اي�ران را تأييد كرد. 
به گزارش فارس، ش��وراي نگهبان طرح اق��دام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از منافع مل��ت ايران را تأييد ك��رد. طرح اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران با توجه به 
اصالحات انجام شده در نشست ديروز مجلس، مغاير با موازين شرع 

و قانون اساسي شناخته نشد. 
پس از تأييد اين طرح محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس ش��وراي 
اس��المي طي نامه اي به دكتر روحاني رئيس جمه��ور قانون اقدام 

راهبردي براي رفع تحريم ها و صيان��ت از منافع ملت ايران را ابالغ 
كرد. سخنگوي ش��وراي نگهبان ديروز در گفت وگويي اعالم كرد 
نامه اي از دولت درباره طرح اقدام راهبردي به شوراي نگهبان ارسال 

نشده است. 
عباس��علي كدخدايي درباره نامه دولت به ش��وراي نگهبان درباره 
مصوبه مجلس براي اقدام راهبردي لغو تحريم ها اظهار داشت: ماده 6 
طرح دوفوريتي اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها از جهت روش��ن 
نبودن نسبت آن با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي داراي ابهام بود 
كه مقرر ش��د مجلس رفع ابهام كند. وي افزود: طبيعتاً از زماني كه 

مجلس مصوبه را اصالح كند شوراي نگهبان هم آمادگي دارد اعالم 
نظر خود را داشته باشد. كدخدايي در ادامه خاطرنشان كرد: ما آماده 
هستيم هر زماني كه مصوبه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال 
شد مي توانيم جلسه اي داشته باشيم و آن را بررسي كنيم. سخنگوي 
شوراي نگهبان در خصوص سخنان معاون اول رئيس جمهور مبني 
بر ارسال نامه اي به آيت اهلل جنتي در خصوص اين طرح و مخالفت 
دولت با مصوبه مجلس بيان كرد: تاكنون ما نامه اي دريافت نكرده ايم 
و اگر نامه اي ارسال شود ما هم براساس اختيارات قانوني آن را مدنظر 

قرار خواهيم داد. 

شوراي نگهبان طرح اقدام راهبردي لغو تحريم ها را تأييد كرد

اليحه بودجه 1400 را معاون پارلماني دولت به مجلس تقديم كرد

روز وارونگی  دولت
   ادامه از صفحه يک 

دولت از طرح اق��دام راهبردي مجل��س براي لغو 
تحريم ها عصباني اس��ت، اين عصبي��ت كه از روز 
تصويب طرح در مجلس كليد خورد با واكنش تند 
و مداخله جويانه ربيعي، سخنگوي دولت آغاز شد، 
ديروز به جلسه هيئت دولت راه پيدا كرد و پس از 
آن رئيس دفتر رئيس جمه��ور و معاون اولش آن 
را ادام��ه دادند و آن را اقدامي مش��كل زا در روابط 
ديپلماتيك و حت��ي داخلي و ضدبرجام تفس��ير 
كردند، بي آنكه از دس��تاوردهاي برجام س��خني 
بگويند. البته در اين ميانه اتاق فكر رسانه اي دولت 
و جريان هاي همسو نيز به ميدان آمدند. آنها حتي 
به عكس ش��هيد فخري زاده هم متوسل شدند تا 
اين نكته را القا كنند كه او هم موافق برجام بوده، 
به همين دليل از رئيس جمهور نشان گرفته است. 
حال آنكه تا چند روز قبل از اين حتي در پوش��ش 

خبر ترور ايشان ابا داشتند.
رئيس جمهور اما  در روزي كه بايد بودجه سال 1400 
را تقديم مجلس شوراي اسالمي مي كرد، در اقدامي 
غيرمعمول كه به رفتار اين روزهاي وي تبديل شده، 
مصوبات س��تاد ملي كرونا را بهانه كرد تا به مجلس 
نرود و بودجه را به معاون پارلماني اش سپرد كه تقديم 
خانه ملت كند. به قول ظريفي، گويي روحاني با خود 
عهد كرده است در جلسه اي كه رياست آن را رقباي 
انتخاباتي او در س��ال 96 برعهده دارند، حضور پيدا 
نكند و همچنان از فضاي انتخابات خارج نشده است! 
از اين رو توسل به مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا 
تنها توجيهي براي اين نرفتن هاس��ت، چراكه اگر 
اراده اي براي رفتن بود قاعدتاً تمام تدابير بهداشتي 
براي حضور ايش��ان در مجلس پيش بيني مي شد، 
همچنانكه در جلسات هيئت دولت هم اين تدابير 
جاري است. با اين حال رئيس جمهور در جلسه ديروز 
هيئت دولت كوشيد به اين شبهه پاسخ دهد كه غيبت 
او ارتباطي به مصوبه اخير مجلس ندارد؛ گرچه تأكيد 
كرد كه دولت با آن موافق نيس��ت: »عدم حضور در 
مجلس شورای اسالمی صرفاً به دليل مصوبات ستاد 
ملی كروناست و همه موظف هستيم دستوراتی را كه 
ستاد ملی برای سالمت جامعه صادر می كند به عنوان 
وظيفه قانونی و حتی وظيفه ش��رعی، اجرا و پياده 
كنيم. گمانه زنی هايی ممكن است در رسانه ها مطرح 
ش��ود كه عدم حضور امروز من در مجلس شورای 
اسالمی به خاطر مصوبه ديروز مجلس شورای اسالمی 
است كه البته با آن مصوبه، دولت موافقت ندارد و آن 
را برای روند فعاليت های ديپلماتيك مضر می داند، اما 
نرفتن به مجلس صرفاً به دليل پروتكل های بهداشتی 

بوده، نه مسئله ديگري.« 
   بازگشت به سال 92

رئيس جمهور پس از شرح مفصلي كه درباره اليحه 
بودجه س��ال 1400 داد، گريزي به شرايط پيش 
از س��ال 92 زد تا بگويد كه پس از روي كار آمدن 
دولت های يازدهم و دوازدهم كه با ش��عار تعامل با 
دنيا و تقويت ديپلماسي از ملت رأي گرفت، اكنون 
جمهوري اس��المي ايران در چه جايگاهي اس��ت: 

»در آغاز اين بحث الزم می دانم به مقدمه ای اشاره 
كنم كه مردم عزيز مستحضر باش��ند دولت ما در 
شرايطی  در سال 92 كار خود را آغاز كرد كه برای 
اولين بار بعد از جنگ تحميلی شرايط ركود تورمی 
عميقی را در كشورمان شاهد بوديم. با تورم بيش 
از 34درصدی و با رشد اقتصادی منهای 7/7 و يك 
شرايط ركود توأم با تورم، آن هم به اين صورت برای 
اولين بار بود كه بعد از جنگ تحميلی دولت چنين 
ش��رايطی را تحويل می گرفت و كار خ��ود را آغاز 
می كرد.« رئيس جمهور پس از ارائه آمار و ارقامي از 
دستاوردهاي دولت هاي يازدهم و دوازدهم عنوان 
كرد: »در مجموع تا س��ال 97 در طول مدت هفت 
سال به رغم فراز و نشيب ها، با وجود كاهش قيمت 
نفت و به رغم اينكه مذاكرات هسته ای كمی طوالنی 
شد تا در سال 94 به ثمر نهايی برسد، توانستيم در 
شرايط اقتصادی كشور و شرايط سياسی به وجود 
آمده تمامي پايه های قدرت مقاومت كش��ور را در 
برابر فشارهای بيرونی تقويت كنيم. به بركت همين 
فضا بود كه می بينيم از سال 97 هر قطعنامه ای كه 
امريكا در شورای امنيت س��ازمان ملل می خواهد 
ارائه كن��د، ناموفق اس��ت. در دوران قبل از س��ال 
92 هر قطعنامه ای كه می خواس��ت علي��ه ايران 
تصويب شود، روسيه و چين هم رأی مثبت عليه ما 
می دادند، اما در اين دوره شرايط و قدرت سياسی  
را به وجود آورديم كه امريكا در سازمان ملل گاهی 
يك يا دو رأی بيش��تر نداش��ت و همه قدرت های 
بزرگ اعم از اتحاديه اروپا، روسيه و چين با امريكا 

مخالفت كردند.« 

   دفاع از برجام 
روحاني با اين مقدمه در واقع خواست به اين نكته 
اشاره كند كه ديپلماسي او كه عصاره آن در برجام 
خالصه مي ش��ود، موفق ب��وده اس��ت و صداهايي 
كه درب��اره محدود كردن برج��ام )بخوانيد مصوبه 
مجلس( به گوش مي رسد، انتخاباتي و همسويي با 
صهيونيست ها، ارتجاع منطقه و به ويژه  تندروهای 
امريكاست!: »امروز ما از لحاظ هسته ای از هر زمان 
ديگر قدرتمندتر و توانمندتريم و از لحاظ امكانات 
تحقيق و توس��عه ش��رايط ما از هر زم��ان ديگري 
بهتر است. نبايد رقابت های سياسی يا رقابت های 
انتخاباتی )كه به نظر من هنوز زود است كه شروع 
شود برای انتخابات س��ال 1400(، باعث شود كه 
اخالق را زير پا بگذاريم يا حقايق را زير پا بگذاريم. 
واقعيت ها را خيلی روشن و شفاف بايد با آمار و ارقام 
به مردم بگوييم. همه ما می دانيم قبل از اينكه ترامپ 
سركار بيايد، عده ای با برجام مخالف بودند، به ويژه 
صهيونيست ها، ارتجاع منطقه و به ويژه  تندروهای 
امريكا، اين س��ه گروه البته گروهك های ديگر هم 
بودند كه آنها قابل ذكر نيستند. سه گروه تندروهای  
امريكا، رژيم صهيونيستی و مرتجعين منطقه با همه 
توان می خواستند برجام به ثمر نرسد كه نتوانستند 

و ناموفق بودند.«
س��ؤالي كه اكنون مطرح مي ش��ود و طي پنج سال 
گذشته از امضاي برجام تاكنون كسي حاضر نشده 
پاسخ روشني به آن بدهد، اين است كه توافقنامه اي 
كه به زعم مدافعان آن از سد س��ه گروه تندروهای  
امريكا، رژيم صهيونيستی و مرتجعين منطقه گذشته، 

چه دستاوردي براي جمهوري اسالمي ايران داشته 
اس��ت؟ مگر قرار نبود كه تحريم ه��ا در روز امضاي 
برجام »بالمره« لغو ش��ود؟ مگر دولتم��ردان از آن 
به عنوان »تقريباً هيچ« ياد نكردند؟ مگر قرار نبود 
شركت هاي خارجي براي س��رمايه گذاري در ايران 
سر از پا نشناس��ند؟ مگر مجلس يازدهم در هفت 
سال گذشته نهايت همسويي، هماهنگي و همكاري 
با دولت را نداش��ت؟ مگر جمهوري اس��المي ايران 
بر اس��اس برجام به همه تعهدهاي تصريح شده در 
برجام عمل نكرد؟ پس چرا از اين توافق براي ايران 
سودي حاصل نش��د؟ اين توافق مگر نيامده بود كه 
همه تحريم ه��اي اقتصادي را ب��ردارد، پس چرا بر 
تحريم هاي گذشته عليه ايران چه در زمان اوباما و چه 

در زمان ترامپ افزوده شد؟ 
  سؤال های بی جواب

اين سؤال ها و سؤال های مشابه ديگر  تاكنون پاسخي 
درخور نگرفته اس��ت  و خيلي  عجيب است كه در 
مجموعه دولت و دستگاه ديپلماسي كسي پيدا شود 
كه ادعا كند برجام امضا شد تا از نظر حقوقي و اخالقي 
امريكا و دشمنان ملت ايران را در جهان رسوا كنيم. در 
چنين شرايطي مجلس يازدهم بر اساس رسالت خود 
در دفاع از حقوق ملت و كشور، تصميم گرفته است 
طرف هاي بي تعهد غربي را نسبت به حقوق و تعهداتي 
كه در قالب برجام به ملت ايران سپرده اند، متعهد كند 
و به قول رئيس مجلس به اي��ن بازي جاده يكطرفه 
پايان دهد. اين طرح و تصميم را نبايد با اتهاماتي چون 
»اهداف انتخاباتي« آلوده كرد، برعكس دولت محترم 

بايد از اين طرح استقبال كند. 

 روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( اعالم كرد
 دستگيري 3  تن از عناصر تروريست ضد انقالب 

در شمال غرب 
روابط عموم�ي قرارگاه حم�زه سيدالش�هدا )ع( نيروي زميني س�پاه 
در اطالعي�ه اي از دس�تگيري س�ه تن از عناص�ر تروريس�ت ض�د 
انق�الب و م�زدوران اس�تكبار جهان�ي ك�ه قص�د انج�ام اقدام�ات 
داد.  را داش�تند در ش�مال غ�رب كش�ور خب�ر  تروريس�تي 
 به گزارش سپاه نيوز؛ روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع(نيروي زميني 
سپاه در اطالعيه اي اعالم كرد: با هوشياري، اشراف اطالعاتي و اقدامات پيچيده 
عملياتي رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( نيروي زميني سپاه يك تيم 
سه نفره از عناصر ضد انقالب و مزدوران استكبار جهاني كه قصد انجام اقدامات 
تروريستي را داشتند؛ در منطقه مأموريتي قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( در 
استان آذربايجان غربي مورد رصد و تعقيب قرار گرفته و به نحوي كه امكان هيچ 
واكنشي را پيدا نكردند؛ دستگير شدند. در اين عمليات مقادير قابل توجهي 
سالح، مهمات و تجهيزات ارتباطي تروريست ها توسط رزمندگان قرارگاه حمزه 

سيدالشهدا )ع( كشف و ضبط شد. 

ژه
وی

 چگونگيانتقامرا 
اصالحطلبانتعيينكنند!

 مجيد انصاري، فعال سياس��ي اصالح طل��ب و عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در مورد واكنش ها پس از ترور شهيد 
دكتر محسن فخري زاده گفت: »بالفاصله بعد از حادثه ترور، 
جرياني مرموز سعي كرد آن را نتيجه مذاكرات و نتيجه برجام 
معرفي كند. چگونه مي توان از كنار هماهنگي كامل ترامپ 
و رژيم صهيونيس��تي در مخالفت جدي با برجام و بازگشت 
امريكا به آن، با جريان به ظاهر انقالبي اين روزها كه ترور را 
نتيجه برجام دانسته و در روزنامه ها و رسانه هاي خود، فرمان 
حمله به اين شهر و آن كشور و كش��تن اين و آن مي دهند، 
گذش��ت؟« او حتي پا را فرات��ر از اين گذاش��ته و با توصيف 
»اقدامات سياسي و رسانه اي« با عبارت »دقيقاً هم راستا با 
منافع و برنامه هاي صهيونيست ها« بيان داشت: »به اعتقاد 
من ساده انگاري اس��ت كه تصور كنيم آمران و عامالن اين 
جنايت هولناك براي مراحل بع��د از انجام ترور برنامه ريزي 

نكرده باشند.«
انصاري همچون بس��ياري ديگر از اصالح طلبان خيلي راحت 
كساني را كه همچون او فكر نمي كنند، به هماهنگي با ترامپ 
و رژيم صهيونيستي متهم مي كند. ترور شخصيت البته شيوه 
همواره اصالح طلبان در تعامل با منتقدان است، اما في الحال 
نكته ديگري مدنظر است. وقتي انصاري از ارتباط ميان برجام 
و ترور ش��هيد فخ��ري زاده گاليه مند اس��ت، يعني همچون 
رئيس جمهور و دولت و همه اصالح طلبان با طرح مجلس عليه 
برجام پس از ترور دكتر فخري زاده مخالف اس��ت. در همين 
سخنان هم مي بينيم كه او طعنه توهين آميزي زده كه برخي 

فرمان حمله و كشتن مي دهند. واكنش مجلس به ترور آبسرد، 
يك اقدام سياسي بود، حمله به اين شهر و آن شهر هم كه يك 
واكنش نظامي است و اشاره به پيشنهاد براي حمله به اسرائيل 
دارد و اگر قرار باش��د به س��بك خود انصاري صحبت كنيم، 
بايد بگوييم روشن نيس��ت چرا مجيد انصاري نگران حمله به 
شهرهاي صهيونيستي شده است. اصالح طلبان هم از واكنش 
سياسي انجام ش��ده ناراحت هس��تند و هم واكنش نظامي را 
تخطئه مي كنند؛ ديپلماسي حقوقي هم كه دست خودشان 
است و انجام نمي دهند؛ با اين حس��اب، بايد پرسيد پس چه 
واكنشي را برابر ترور دولتي در خاك كشورمان و عليه مهم ترين 
چهره  هسته اي ايران مناس��ب مي دانيد و پيشنهادتان براي 
برخورد با موضوع چيست؟ انتقام و واكنش دست شما باشد، 
پيشنهادتان چيست؟ بنشينيم نگاه كنيم و منتظر ترورهاي 
بعدي باش��يم يا خودكار پرتاب كنيم؟ شايد هم محكوميت 

سياسي و توييت زدن به زبان انگليسي كافي باشد!
روزنامه اعتماد هم از پيش��نهاد حمله به اس��رائيل ناراحت 
شده است؛ حاال اصل انتقادش از كجا مي آيد؟ از دوتا پالكارد 
چهار تا دانش��جوي معترض مقاب��ل در مجل��س! روزنامه 
اعتماد در مطلبي با عنوان »حيفا را بكوبيد!« نوش��ته است: 
»همزمان با نماين��دگان اصولگراي مجلس يازدهم، جمعي 
موسوم به »دانشجويان ارزشي« تجمعي را مقابل ساختمان 
هرمي  شكل ميدان بهارستان برگزار كردند. شركت كنندگان 
در اين همايش بنرها و پالكاردهايي در دس��ت داشتند كه 
براساس آن خواستار برخورد قاطع و البته نظامي جمهوري 
اسالمي با رژيم صهيونيستي به دليل ترور محسن فخري زاده 
شدند. »حيفا را بكوبيد« دستنوشته اي بود كه دانشجويان 
ارزش��ي همراه خود به مقاب��ل مجلس برده بودن��د و بدون 

هرگونه مزاحمتي آن را در دست گرفتند. همه اين موارد در 
كنار هم خبر از رش��د جرياني در ايران دارد كه به بهانه ترور 
دانشمند موشكي ايران خواستار جلوگيري از احياي دوباره 
توافق هسته اي موسوم به برجام است.« يعني حتي صداي 
مخالف چند دانشجو را هم برنمي تابند و فكر ساكت كردن آن 
هستند، همين اصالح طلباني كه مدام مي گويند بايد صداي 

اعتراض مردم شنيده شود!


  فرصتيكهظریفازدستداد
وزير امور خارجه بلژيك در تماس تلفني با وزير خارجه كشورمان، 
ترور دانشمند هسته اي ايران شهيد محسن فخري زاده را محكوم 
كرده است. گفت وگوي تلفني صوفيا ويلمز، معاون نخست وزير و 
وزير خارجه بلژيك با محمد جواد ظريف در حالي انجام شد كه دو 
سال است اسداهلل اسدي ديپلمات ايراني و كارمند وزارت خارجه 
ايران بدون دليل محكمه پسند در زندان بلژيك به سر مي برد. 
اس��دي با اتهام تالش براي انفجار هماي��ش مجاهدين خلق 
)منافقين( كه در پاريس برگزار مي شود، دو سال پيش در آلمان 
و حين بازگشت به منزل خود در اتريش بازداشت و تحويل دولت 
بلژيك شد. سازمان امنيت بلژيك مي گويد كه او براي وزارت 

اطالعات ايران كار مي كرده است.  
 تاكنون چهار جلسه محاكمه او برگزار شده كه البته اسدي از 
حضور در دادگاه خودداري كرده و تنه��ا وكالي وي در دادگاه 
حاضر بوده اند. اين اولين بار اس��ت كه يك ديپلمات و نيروي 
رسمي دولت ايران در اروپا محاكمه مي شود. ظريف مي توانست 
از اين فرصت تلفني براي پيگيري وضعيت ديپلمات ايراني بهره 
ببرد، اما ترجيح داد همچنان به شكل انفعالي تعامل با اروپا را 

پيش ببرد. 

با حكم نماينده ولی فقيه در سپاه
  مسئول نمايندگی ولی فقيه

 در قرارگاه ثاراهلل منصوب  شد
حجت االس�الم علی ش�يرازی با حكم نماينده ولی فقيه در سپاه به 
عنوان مسئول دفتر نمايندگی ولی فقيه در قرارگاه ثاراهلل منصوب شد.

به گزارش سپاه نيوز، آيين تكريم و معارفه مسئول دفتر نمايندگی ولی فقيه 
در قرارگاه ثاراهلل با حضور حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حاجی صادقی 
نماينده ولی فقيه در سپاه، سردار سرتيپ پاسدار حسين نجات جانشين 
قرارگاه ثاراهلل و جمعی از فرماندهان و مسئوالن و با رعايت دستورالعمل های 

بهداشتی برگزار شد.
حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی، نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در اين مراسم با گراميداش��ت ياد و خاطره شهدا، به ويژه 
سردار دل ها حاج قاسم سليمانی و دانشمند شهيد محسن فخری زاده و 
تأكيد بر اينكه دشمنان بايد تقاص خباثت ها و توطئه های خود عليه نظام 
اسالمی و ملت ايران را پس بدهند، اظهار كرد: تمامی مكتب ها و نظام های 
سياسی در اين اصل اتفاق نظر دارند كه شكل گيری و دوام نظام ها به اقتدار 
آن است. در دين مبين اسالم كس��ب و ارتقای قدرت در تمامی عرصه ها 
واجب است و ش��هيدانی كه در اين مسير تالش و مجاهدت می كنند در 
پيشگاه خداوند متعال از جايگاه ويژه ای برخوردار هستند. وی افزود: وجه 
تمايز و قوه اصلی اقتدارآفرين ما در برابر دشمن ايمان و اعتقاد راسخ و به 
معنای واقعی معرفت انقالبی و بصيرت دينی است كه بايد برای حفظ و 
ارتقای آن همواره تالش كنيم. حجت االسالم حاجی صادقی با بيان اينكه 
دشمنان امروز حمله به نمادهای فرهنگی ما را در دستور كار قرار داده اند، 
گفت: در صيانت از اين نمادها و برابر جنگ فرهنگی دشمن بايد با جديت، 

هدفمندی و قاطعانه بكوشيم. 
در پايان اين مراس��م با حكم نماينده ولی فقيه در س��پاه، حجت االسالم 
علی شيرازی به عنوان مسئول دفتر نمايندگی ولی فقيه در قرارگاه ثاراهلل 
معرفی و از تالش  و زحمات حجت االسالم غفاری پور در مدت تصدی اين 

مسئوليت تقدير شد.
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