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در فاز مقاومتیم، نه مذاکره!
انبارلوی�ی:  محمدکاظ�م 
»مذاکره« یک امر مذموم یا 
محکوم نیست اما بحث سر 
این است که مذاکره با چه 
کسی، برای چه چیزی و با 

چه هدفی انجام شود.
شهید حاج »قاسم سلیمانی« در تمام طول 
ماموریت خود در سپاه قدس در عین اینکه یک 
نظامی بود، یک دیپلمات هم بود. شاهد بودیم که 
وقتی روسیه در سوریه در کنار مدافعان حرم قرار 
گرفت، این قرار گرفتن در خط مقاومت مدیون 
گفت وگ��وی دولت با روس��یه نبود بلکه مدیون 
مذاکره حاج قاسم سلیمانی با شخص »والدیمیر 

پوتین« بود.
در تمام خطوط مقاومت، مذاکرات حاج قاسم 
برای دادن سرویس مستشاری به همه نیروهای 
مقاوم��ت از حم��اس گرفته تا جهاد اس��امی 
و از ح��زب اهلل لبن��ان گرفته تا ارتش س��وریه و 
حشدالش��عبی عراق بود؛ اینه��ا همه محصول 
مذاکرات دیپلماتیک بوده اس��ت و در تمام این 
مذاکرات، فرمانده ش��هید و بزرگوار سپاه قدس، 

موفق بود.
نفس مذاکره یک امر ناپسند نیست، آنچه امروز 
به عنوان مذاکره مذموم شناخته می شود، مذاکره با 
آمریکا و اروپاست. برای اینکه ما با اینها قراردادی 
بستیم که فردای همان روز ۶ کشور امضا کننده 
قرارداد زیر وعده های خود زده و نقض عهد کردند، 
مذاکره با این جماعت بدعهد، یک دیوانگی است؛ 

چرا باید این دیوانگی را تکرار کنیم؟
قبل از روی کار آمدن دولت آقای روحانی هم 
جمهوری اسامی ایران باکشورهای 1+ 5 مذاکره 
می کرد، بنابراین هیچگاه مذاکره کار بدی نیست.

ام��ا مذاک��ره االن مذموم اس��ت چون هیچ 
نتیجه ای بر آن مترتب نیست؛ ما در توافق برجام 
کشف کردیم که آمریکایی ها فقط به دنبال امتیاز 
گرفتن هستند و ذره ای امتیاز نمی دهند، نه تنها 
امتیاز نمی دهند بلکه بر تحریم های گذشته نیز 
می افزایند. اینکه واژه »مقاومت« را در کنار واژه 
مذاکره قرار دهیم، »قیاس مع الفارق« است و بر 
آن هیچ منطقی اس��توار نیست. ما امروز در اوج 
قدرت هستیم، از مرحله بازدارندگی گذشته ایم 
و به مرحله اقدام پیش دستانه رسید ه ایم، آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند و قادر نیس��ت هیچ 
واکنشی در حوزه نظامی علیه جمهوری اسامی 

ایران نشان دهد.
آنها فقط می خواهند ما را به حوزه سیاس��ت 
و دیپلماسی بکشانند، البته ما در حوزه سیاسی 
و دیپلماس��ی هم آنها را آزمودیم، با آنها مذاکره 
کردیم، توافق کردیم که اقداماتی بشود اما نشد؛ 
حاال چه تضمین��ی وجود دارد که ما باز مذاکره 

کنیم و اینها نقض عهد نکنند؟
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وحید شقاقی شهری در گفت وگو با »وطن امروز« 
درباره عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس:

 مدیریت اجرایی
دچار بحران بی عملی شده است

  عضو شورای شهر رشت:
حضور نوبخت در گیالن شوی تبلیغاتی است

  کمتر از یک دوم طرح های مالیاتی در 
کمیسیون اقتصادی به قانون تبدیل شده است

 نامه ای
والیتنامهبرای وحدت

 وصیتنامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 در مراسم اربعین  شهادتش توسط سردار قاآنی قرائت شد

ثمانه اک�وان: صبح دیروز مجلس 
س��نای آمریکا قطعنام��ه ای را به 
تصویب رساند که بر اس��اس آن، قدرت رئیس جمهور 
برای آغاز اقدام نظامی علیه ایران محدود می شود. این 
قطعنامه توصیه ای و غیرالزام آور به نام »قطعنامه کاهش 
اختی��ارات جنگ با ایران« که ب��ه دنبال ممنوع کردن 
اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره است، با 55 
رأی موافق و 45 رأی مخالف به تصویب رسید. شاید در 
وهله اول به نظر برس��د کنگره آمریکا به دنبال کاهش 
اختی��ارات جنگی رئیس جمه��ور در جهت ممانعت از 
اجرای »استراتژی دیوانگی« توسط دونالد ترامپ است 
ت��ا به  یک باره ایاالت متحده را درگیر جنگی تمام عیار با 
ایران نکند اما نگاهی به فضای سیاسی داخلی– انتخاباتی 
آمریکا و همچنین فضا و شرایط منطقه ای نشان می دهد 
چندان هم نباید به دوگانه دولت دیوانه- کنگره عاقل در 

داخل ایاالت متحده دل  بست و به آن اطمینان داشت.
از سال 2001 که آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم 
به افغانستان حمله کرد، بحث اختیارات رئیس جمهور 
در اعان جنگ علیه کشور دیگر به یکی از مباحث داغ 
در فضای سیاسی واشنگتن تبدیل شد. در آن روزها اگر 
چه مردم آمریکا چندان هم از این ایده بدشان نمی آمد 
که رئیس جمهور قدرت تم��ام و کمال برای برخورد با 
تروریست ها را داشته باشد اما بعد از مدتی با شکل گیری 
جنگ عراق و بعد از آن حمله نظامی به لیبی در دوران 
اوباما و افتضاح تاریخی ناشی از آن، بحث بر سر کاهش 
اختی��ارات رئیس جمهور دوباره به بحث روز در این باره 

تبدیل شد.
بر اساس قانون اساسی ایاالت متحده، رئیس جمهور با 
وجود اینکه فرمانده قوای نظامی است اما نمی تواند علیه 
کشوری اعان جنگ کند و باید برای این کار از کنگره 
اجازه بگیرد. با این حال بعد از حوادث 11 س��پتامبر و 
همچنین ش��کل گرفتن حمات پهپادی آمریکا علیه 

گروه های مختلف در کشورهایی مانند یمن، سوریه، عراق، 
افغانستان و دیگر نقاط جهان، رویه به گونه ای پیش رفت 
ک��ه رئیس جمهور ایاالت متحده با بیان اینکه هنوز نیاز 
نیست علیه این کشورها اعان  جنگ کند، علیه برخی 
از اهداف در این کش��ورها حمات نظامی انجام می داد. 
نکته جالب  توجه این است که حمله نظامی انجام شده 
در عراق نیز با وجود اینکه نیروهای نظامی آمریکایی به  
صورت کامل در این کشور حضور داشتند اما هیچ گاه به  
عنوان »جنگ« در ادبیات مقامات واشنگتن مطرح نشد.

زمانی ک��ه اوباما با همکاری نیروه��ای نظامی ناتو 
حمات به لیبی را آغاز کرد، باز هم از نظر آمریکایی ها 
جنگی در نگرفته بود و یک عملیات نظامی محدود بود 
که رئیس جمهور بر اساس فرمان اجرایی نیز می توانست 
آن را انجام دهد. حمات موشکی به پایگاه های نظامی 
سوریه در همان چند ماه ابتدایی روی کار آمدن دونالد 
ترام��پ نیز از جمله همین عملیات های نظامی بود که 

هیچ گاه نام جنگ درباره آنها به کار نرفت.
  قطعنامه ای متأثر از عین االسد؟

اما آیا قطعنامه سنا درباره کاهش اختیارات نظامی 
دونال��د ترامپ برای حمله نظامی به ایران فاقد هرگونه 

اهمیت است؟
با این حال به نظر می رس��د ی��ک عامل اضطراری 
باعث ش��ده حتی برخی سناتورهای جمهوری خواه به 
این قطعنامه رای مثبت بدهند. با توجه به اینکه سناتور 
تی��م کین در طرح مقدمات��ی آن ذکر کرده بود تلفات 
حمله موشکی به عین االسد بیش از 100 مجروح بوده 
است، می توان متوجه نگاه فرصت طلبانه منتقدان ترامپ 

به آن شد. 

درصورتی  که این قطعنامه با وتوی رئیس جمهور نیز 
مواجه نشده و قانونی شود، باز هم رئیس دولت آمریکا 
می تواند با به کار بردن واژه های دیگری به جای جنگ یا 
عملیات نظامی، اقداماتی را علیه ایران انجام دهد که در 
اصل تفاوت چندانی با عملیات نظامی علیه ایران ندارد.

از س��وی دیگ��ر اما رویه تصوی��ب این قطعنامه نیز 
همچن��ان محل ابهام اس��ت. از زمانی که مطرح ش��د 
ای��ن قطعنامه ب��ا حمای��ت دموکرات ها و تع��دادی از 
جمهوری خواهان قرار است در سنا مطرح شود، کاخ سفید 
رس��ما اعام کرد هر الیحه و قطعنامه ای درباره کاهش 
اختیارات جنگی و نظامی رئیس جمهور را وتو می کند. 
ترامپ روز چهارشنبه نیز در توئیتر خود نوشت: »برای 
امنیت کشورمان بسیار مهم است که سنای ایاالت متحده 
به قطعنامه »اختیارات جنگ ایران« رأی ]مثبت[ ندهد. 
در موضوع ایران داریم بسیار خوب عمل می کنیم و االن 

وقت ضعف نشان دادن نیست«.
 در صورتی  که این قطعنامه توس��ط ترامپ وتو شود
� که احتمال آن بس��یار باالست � مجلس سنا باید برای 
تأیید دوباره قطعنامه با دوس��وم آرای نمایندگان به آن 
رأی دوباره دهد. همین جاس��ت که دوباره مانند ماجرای 
استیضاح ترامپ در مجلس سنا، شاهد نقش فعال و موثر 
میچ مک کانل، رئیس اکثریت سنا خواهیم بود که اعام 
کرده است اجازه نمی دهد جمهوری خواهان به این قطعنامه 
رأی مثبت داده و اختیارات رئیس جمهور را کاهش دهند.

  دعوای زرگری دموکرات ها و جمهوری خواهان
اگر روند رأی گیری برای قطعنامه کاهش اختیارات 
رئیس جمهور برای جنگ با ایران نتواند با رأی دوس��وم 
نمایندگان سنا روبه رو شود، می توان گفت جمهوری خواهان 

سنا دوباره با سیاسی کاری همان سرنوشتی را برای این 
ط��رح رقم می زنند که برای اس��تیضاح ترامپ رقم  زده 
بودند. اما جدای از این مسأله نباید از دعوای سیاسی و 
انتخاباتی 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه در رقابت های 
تنگاتنگ انتخاباتی ریاست جمهوری به سادگی عبور کرد. 
ترامپ در شرایطی سال 201۶ رئیس جمهور آمریکا شد 
که نتایج تحقیقات درباره جنگ آمریکا در لیبی نشان 
می داد افتضاح بسیار هولناکی در این کشور رخ داده است. 
وزارت خارجه آمریکا و بویژه هیاری کلینتون به دلیل 
حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی بشدت تحت  فشار 
قرار داشتند و از سوی دیگر جنگ در لیبی و برکناری و 
کشتن قذافی درهای جهنمی که در آن تروریست ها قرار 
داشتند را در منطقه شمال آفریقا گشود. دونالد ترامپ در 
رقابت با کلینتون از همین مسأله استفاده کرد و با هجمه 
به او به خاطر حادثه بنغازی و عملکرد اوباما در خاورمیانه، 
توانست پیروز میدان شود. حاال دموکرات ها سعی دارند 
چهره ضدجنگ ترامپ را در آستانه دوره دوم انتخابات 
ریاست جمهوری اش از او بگیرند. ترامپ در تصویرسازی 
از خود در این باره به  قدری موفق بوده است که حاال از 
اینک��ه به او جایزه صلح نوبل نداده اند، انتقاد می کند! او 
با این  حال اشاره ای به جنگ افروزی هایش در سوریه و 
همیاری اش با عربستان برای کشتن مردم بی گناه یمن 
نمی کند و از اقدامات تروریستی آمریکا در دیگر کشورهای 
جهان از جمله ترور شهید سلیمانی به  عنوان مقام رسمی 
ایرانی در عراق حرفی به میان نمی آورد. آنها توقع نداشتند 
با ارائه این قطعنامه به مجلس نمایندگان و بعد سنا، آن را 
به قانونی برای روسای جمهوری بعدی آمریکا تبدیل کنند. 
آ نها اتفاقا تا همین مرحله را پیش بینی کرده بودند، چرا 

که مخالفت ترامپ با این قطعنامه و وتوی آن می تواند 
چهره ضدجنگ او را تا مدت ها زیر س��ؤال ببرد. »برنی 
سندرز«، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات 2020 که 
در حال فضاسازی برای نشان دادن چهره ای حامی صلح 
از خود است، از حامیان و تدوین کنندگان این طرح بود 
و بارها در سخنرانی های خود اشاره کرد که »طرحی که 
من تدوین کردم« قرار است در سنا تصویب شود. با این  
حال گمان نمی رود او نیز جز در مرحله فعلی، عاقه ای 
داشته باشد این قطعنامه تصویب شده و به قانونی تبدیل 
شود که در صورت ریاست جمهوری احتمالی اش، دست  و 

پای او برای اقدام نظامی را ببندد.
  همه گزینه ها باید روی میز بماند

نکته دیگری که در این باره وجود دارد و بارها نیز هم 
توسط دموکرات ها و هم جمهوری خواهان به  کرات بیان 
ش��ده، این است که اگر قرار است رویارویی و مذاکره ای 
با ایران شکل بگیرد، باید همیشه گزینه نظامی به  عنوان 
یکی از گزینه ها روی میز باش��د. اوباما حتی در آخرین 
مراحل گفت وگو و مذاکره با ایران نیز این جمله که »همه 
گزینه ها علیه ایران روی میز است« را از گفتمانش خارج 
نکرد. مسأله ای که میچ مک کانل و سایر جمهوری خواهان 
مثل مارکو روبیو این روزها به آن اشاره می کنند این است 
که با تصویب این قطعنامه، راه برای مذاکره دولت آمریکا با 
ایران بسته می ماند، چرا که ایران دیگر احساس تهدید از 
جانب آمریکا نخواهد کرد و می داند در صورتی  که اقدامی 
علیه منافع آمریکا در منطقه انجام دهد، حداقل چند ماه 
باید صبر کند تا دولت ایاالت متحده با کس��ب اجازه از 
کنگره اقدام نظامی متقابل انجام دهد. این مسأله نشان 
می دهد بودن گزینه نظامی روی میز از نظر آمریکایی ها 
الزمه شکل گیری مذاکره بین واشنگتن و تهران است و 
دولت ترام��پ که از هر روزنه ای به دنبال مطرح کردن 
مسأله مذاکره است، اجازه نمی دهد این مسأله در تقابل 

با ایران کمرنگ شود.

قطعنامه »کاهش اختیارات جنگ با ایران« بازی انتخاباتی دموکرات ها علیه ژست »ضد جنگ« ترامپ است؟

پایان دوگانه ترامپ دیوانه- کنگره عاقل
تحلیل

خطاب به علما و مراجع معظم:خطاب به سیاسیون کشور:خطاب به مردم عزیز کرمان:خطاب به برادران و خواهران ایرانی:خطاب به برادران و خواهران مجاهدم:
جمهوری اسامی، مرکز اسام و تشیع است.

امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید 
جمهوری اسامی حرم است و این حرم اگر ماند، 
دیگر حرم ها می مانند. اگر دش��من، این حرم را از 
بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی 
و نه حرم محم��دی)ص(... بدانید ]باید[ به دور از 
هرگونه اختاف، برای نجات اسام خیمه والیت 
را رها نکنید. خیمه، خیمه رسول اهلل است. اساس 
دشمنی جهان با جمهوری اسامی، آتش زدن و 

ویران کردن این خیمه است، دور آن بچرخید...

جان من و امثال من، هزاران بار فدای شما باد... 
از اصول مراقبت کنید، اصول یعنی ولی فقیه، بویژه 
این حکیم مظلوم، وارس��ته در دین، فقه، عرفان، 
معرفت؛ خامنه ای عزیز را جان خود بدانید، حرمت 
او را مقدسات بدانید... شهدا، محور عزت و کرامت 
همه ما هستند... آنها را در چشم، دل و زبان خود 
بزرگ ببینید، همان گونه که هستند. فرزندان تان 
را با نام آنها و تصاویر آنها آش��نا کنید. به فرزندان 
شهدا که یتیمان همه شما هستند، به چشم ادب 

و احترام بنگرید

دوس��ت دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت 
بماند. این والیت، والیت علی بن ابی طالب اس��ت 
و خیمه او خیمه حس��ین فاطمه اس��ت، دور آن 
بگردی��د... وصیت می کنم اس��ام را در این برهه 
ک��ه تداعی یافته در انقاب اس��امی و جمهوری 
اسامی است، تنها نگذارید... دفاع از اسام نیازمند 
هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل سیاسی 
آنجا که بحث اسام، جمهوری اسامی، مقدسات و 
والیت فقیه مطرح می شود، اینها رنگ خدا هستند؛ 

رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید

کس��ی که در جمهوری اس��امی می خواهد 
مسؤولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن ]این است 
که[ اعتقاد حقیقی و عملی به والیت فقیه داشته 
باشد. من نه می گویم والیت تنوری و نه می گویم 
والیت قانونی؛ هیچ یک از این دو، مشکل وحدت 
را حل نمی کند؛ والیت قانونی، خاص عامه مردم 
اعم از مسلم و غیرمسلمان است اما والیت عملی 
مخصوص مسؤوالن است که می خواهند بار مهم 
کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسامی با 

این همه شهید!

برخی خناسان سعی داشتند و دارند که مراجع 
و علمای مؤثر در جامعه را با س��خنان خود و حالت 
حق به جانبی به سکوت و ماحظه بکشانند. حق واضح 
است؛ جمهوری اس��امی و ارزش ها و والیت فقیه 
میراث امام خمینی )ره( هس��تند و می بایست مورد 
حمایت جدی قرار گیرند. من حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند 
همراهی و کمک شماست و شما حضرات با بیان تان 
و دیدارهای تان و حمایت های تان با ایشان می بایست 

جامعه را جهت دهید

ناگفته های  دیدار آخروصیتنامه تمدن ساز
 بررسی فرازهای وصیتنامه سردار شهید سلیمانی

در گفت وگو با آیت اهلل کعبی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری
 روایت سیدحسن نصراهلل از شخصیت، مرام، قدرت فرماندهی
روحیه و شهامت حاج قاسم سلیمانی
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والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن و میالد فرزند برومندشان حضرت امام خمینی)رض( را تبریک می گوییمشنبه        26 بهمن  1398        20 جمادی الثانی   1441            سال  دوازدهم             شماره 2866              8 صفحه          1000 تومان


