
دستور ویژه آیت اهلل رئیسی برای 
پیگیری پرونده تخلف در لواسانات

رئیس قوه قضائیه در دیدار با مادر 5 ش��هید افراس��یابی، 
دستور ویژه ای برای پیگیری پرونده تخلف مطرح شده از 
جانب این خانواده شهید در منطقه لواسانات صادر کرد. 
همزمان با فرارسیدن میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها، 
روز زن و مادر، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی با حضور در 
منزل شهیدان افراسیابی با مادر 5 شهید این خانواده دیدار 
کرد. به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه 
در این دیدار در پاسخ به گالیه خانواده شهیدان افراسیابی 
درباره پرونده زمین خواری در منطقه لواسانات تاکید کرد: 
در این پرونده و پیرو گزارشاتی که به قوه قضائیه رسید، 
مسؤوالن ش��هری متخلفی که در زمین خواری های آن 
منطقه نقش داش��تند، تحت پیگرد قرار گرفتند. درباره 
تصاحب بخش هایی از زمین پر وسعت کالک هم گزارشاتی 
دریافت ش��د ک��ه با اقدام قوه قضائی��ه کل این زمین در 
منطقه کالک از دست افراد متخلف بازپس گرفته شده و 
به بیت المال بازگردانده ش��د. در این دیدار مادر شهیدان 
افراس��یابی از اقدامات قوه قضائیه تجلیل کرده و گفت: از 
زمانی که شما در قوه قضائیه مسؤولیت گرفته اید، مفاسد 
اقتصادی کمتر شده است. از شما می خواهیم برای برخورد 
با مفاسد و گرانی اقدام قاطع انجام دهید. آیت اهلل رئیسی 
در این دیدار دستور ویژه ای نیز برای پیگیری پرونده تخلف 
مطرح شده از جانب خانواده شهیدان افراسیابی در منطقه 

لواسانات صادر کرد.

گریه اراده، قدرت و عزت
ادامه از صفحه اول

... بدانیم گریه بر شهید دشمن ما را زمینگیر می کند 
و اشک های ما سیلی می شود که بساط چیده شده آنها را 

در هم می پیچد.
در شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مشاهده 
کردیم میلیون ها انسان پاک طینت در عزای او گریستند 
و به عالم مظهر قدرت اس��الم را نشان دادند. میلیون ها 
انس��ان آزاده هم گریستند و فریاد انتقام سر دادند، این 
همان قدرتی است که دشمنان ما را بیمناک کرده است. 
امروز دشمنان ما در ترس و دلهره به سر می برند و قدرت 

ما خواب را از چشمان شان ربوده است. 
پس گریه بر شهید خواهیم کرد، تا عظمت شهید و 

قدرت شهید را به رخ جبهه کفر بکشانیم.
* مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم

رئیس جمهور اظهارات جناحی خود را تکرار کرد
دوباره روحانی دوباره دیوار

گروه سیاسی: در فاصله چند روز تا برگزاری یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی، حسن روحانی 
با ورود به مناقشات انتخاباتی، اظهاراتی وحدت شکن و 
جناحی را مطرح کرد. به گزارش »وطن امروز«، روحانی 
روز ش��نبه در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده و 
نشست زنان مدیر و فرهیخته مدعی شد: امام راه را باز 
کرد که خانم ها در هنر و جامعه حضور داش��ته باشند. 
این امام بود که راه را برای حضور دختران در دانشگاه ها 
باز کرد. عده ای در سال اول انقالب می گفتند در وسط 
کالس دانش��گاه یک دیوار بکش��یم، خانم ها این طرف 
دیوار و آقایان آن طرف دیوار؛ امام نگذاشت. اینهایی که 
می گویم ش��وخی نمی کنم؛ بعضی ها وقتی در انتخابات 
می گفتم برخی دنبال دیوار کش��یدن هس��تند، مدعی 
می ش��دند من این حرف ها را ب��رای انتخابات می زنم و 
کس��ی دنبال دیوار نبوده اس��ت. چه کسی دنبال دیوار 
بوده؟ ش��ماها اول انقالب برای دانش��گاه تهران دنبال 
دیوار بودید و آن کسی که جلوی شما را گرفت، امام بود.
بیان اظه��ارات تفرقه برانگیز و جناح��ی آن هم درباره 
سوژه مضحکی چون دیوارکشی در دانشگاه ها در حالی 
توسط روحانی بیان و به عبارتی تکرار می شود که او در 
هفته های اخیر بارها تالش کرده بود با سخنان جنجالی 
و حاشیه ساز نظیر این، فضای کشور را تحت الشعاع قرار 
دهد. روحانی اخیرا هجمه سنگین به شورای نگهبان را 
در دستورکار خود داشت تا جایی که انتخابات در نظام 
اس��المی را انتصابات و تش��ریفات نامید. روحانی البته 
پیش از ای��ن و در جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��ال 96 نیز مش��ابه س��خنان دیروز خود را با هدف 
دوقطبی س��ازی های غیرواقعی و مخرب بیان کرده بود. 
این حربه تبلیغاتی که در عمل قشر خاصی از جامعه را 
هدف گرفته و در نهایت به تعمیق شکاف ها در جامعه 
می انجامد، در شرایطی در دستورکار رئیس جمهور قرار 
گرفته که تمام نظرسنجی ها حاکی از اوضاع نه چندان 
مطلوب طیف حامیان دولت در انتخابات مجلس یازدهم 
است.  از سوی دیگر این نکته نیز مهم است که هر چند 
سخنان سطح پایین روحانی درباره دیوارکشی را کمتر 
کسی باور می کند اما تاثیر آن بر وحدت جامعه آن هم 
در آستانه برگزاری انتخابات غیرقابل انکار است. ضمن 
اینک��ه دوگانه س��ازی های انتخاباتی ب��ر مبنای تعمیق 
شکاف ها و در مقابل هم قرار دادن اقشار مختلف جامعه، 
نتایجی خطرناک را به دنبال خواهد داشت، بویژه اینکه 
از س��وی یک مقام عالی رتبه دولت بیان شود. روحانی 
پیش از این هم این استراتژی را به کار برده بود که که 
نتیجه آن پیروزی او در انتخابات ریاس��ت جمهوری بود 
و حاصلش شرایط بحرانی فعلی در اقتصاد است. در این 
راستا به نظر می رسد حسن روحانی در اواخر عمر دولتش 
ترجی��ح داده به جای ارائه عملکرد در حوزه هایی چون 
مسکن، اشتغال، خودرو و تورم، به بازی های انتخاباتی 
رو آورده و افکار عمومی را از مش��کالتی که دولت او بر 
مردم و کشور تحمیل کرده، منحرف کند.  عالوه بر اینها 
اظهارات جناحی و تبلیغاتی رئیس دولت که مامور اجرای 
بی حاشیه و بی طرفانه انتخابات است، آن هم در فاصله 
چند روز تا برگزاری انتخابات، ش��ائبه حمایت دولت و 
سرازیرشدن ظرفیت های گسترده دولتی در حمایت از 
یک جناح سیاس��ی خاص را تشدید خواهد کرد. ضمن 
اینکه روحانی با سخنان اخیر خود نشان داد حاضر است 
برای کارهای تبلیغاتی از ش��أن یک مقام رسمی خارج 
شده و در کف میدان مناقشات سیاسی نقش ایفا کند.

خبر

سیاسی

گروه سیاس�ی: در خجسته سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها فضای حسینیه امام خمینی)ره( معطر به یاد و 
نام دخت گرامی پیامبر اعظم)ص( ش��د و مداحان و ش��اعران 
اهل بیت علیهم الس��الم به قرائت اش��عاری در وصف آن بانوی 

بزرگ اسالم پرداختند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر 
حکیم انقالب اس��المی در این دی��دار، مهم ترین و اصلی ترین 
وظیفه جامعه مداحان را فرهنگ سازی و تعمیق معارف دینی در 
جامعه از جمله در میان جوانان برشمردند و گفتند: فرهنگ سازی 
درخصوص سبک زندگی اسالمی بویژه همبستگی اجتماعی و 
کمک آحاد مردم به یکدیگر و همچنین عمق بخشی به روحیه 
حماسی و ایستادگی و بصیرت در جامعه از مسؤولیت های خطیر 

جامعه اثرگذار و تعیین کننده مداح است.
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به وظیفه جامعه مداحان در 
مدیریت و هدایت شادی های معنوی و عزاهای اساسی و عمیق 
جامعه گفتند: برخالف آنچه برخی روشنفکرنما در برهه ای تالش 
داشتند القا کنند، گریه و تضرع در مجالس اهل بیت و در مراسم 
شهدا، گریه ضعف نیست بلکه احساسات عالی یک انسان وسط 
میدان و وسیله ای برای احساس عزت و قدرت و شجاعت است و 
ائمه اطهار پایه گذار این سنت و ترویج کننده این مجالس بوده اند.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مراسم تشییع باشکوه شهید 
حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش را نمونه بارزی از چنین مجالسی 
دانستند و خاطرنشان کردند: امروز یکی از نیازهای اساسی کشور 
مجهز شدن جوانان به سالح های جنگ نرم است که عبارتند از 
ارتقا و تعمیق قدرت روحی، فکری و معنوی جوانان و شناخت 

صحیح از معارف فاطمی و معارف اهل بیت علیهم السالم.
ایش��ان با تأکید بر اینکه مجهز ش��دن به چنین س��الحی 
موجب مصونیت جامعه و نظام اسالمی خواهد شد، گفتند: این 
وظیفه و مسؤولیت، بر عهده جامعه مداحان است و اگر به این 
وظیفه سنگین به درستی عمل نشود، بازخواست و مؤاخذه الهی 

سنگین خواهد بود.
رهبر انقالب اس��المی به یک نمونه از آثار معارف اهل بیت 
و مجالس امام حس��ین و یاد و نام حضرت زهرا اشاره کردند و 

افزودند: تاب آوری ملت ایران در برابر فش��ارهای غول وحش��ی 
آمریکا که ناظران جهانی را به حیرت واداش��ته است، به برکت 

همین معارف است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در چنین شرایط سختی، 
همه، حضور ملت مقاوم ایران را در راهپیمایی ۲۲ بهمن و قبل 
از آن در تش��ییع سردار شهید سلیمانی دیدند و این تاب آوری 

واقعا حیرت انگیز است.
ایشان یکی دیگر از وظایف مهم جامعه مداح را ترویج و تعمیق 
سبک زندگی اسالمی برشمردند و تأکید کردند: اگر بخواهیم 

در مقابل موج تهاجم فرهنگی دشمن، سبک زندگی را به مسیر 
صحیح و اسالمی آن بازگردانیم، تنها چاره، فرهنگ سازی است 

و مداحان برای چنین کار مهمی بسیار تأثیرگذار هستند.
رهبر انقالب اسالمی یکی از معارف عالی دینی و سبک زندگی 
اسالمی را فرهنگ نهراسیدن از دشمن و توکل به خدا دانستند 
و افزودند: اگر در روزهای اول انقالب گفته می ش��د که ایران از 
لحاظ رتبه علمی و فناوری و جایگاه سیاسی و نفوذ منطقه ای به 
مرحله کنونی می رسد، کسی باور نمی کرد اما ملت ایران به خدا 
توکل کرد و از هیچ قدرتی نهراسید و توانست به این مرحله از 

پیشرفت ها دست یابد. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره 
به درس های فاطمی از جمله در عرصه مسائل فرهنگی و موضوع 
حجاب و ایستادگی در مقابل باطل و دفاع از والیت، گفتند: یکی 
از معارف مهم فاطمی، موضوع همبستگی اجتماعی و کمک به 
دیگران است که در سخنان آن حضرت و رفتارهای اجتماعی 

ایشان به وضوح دیده می شود.
ایشان یکی از نیازهای امروز جامعه بویژه برای حل موضوعاتی 
همچون اش��تغال و ازدواج جوانان را ترویج روحیه همبستگی 
اجتماعی دانستند و افزودند: برای مقابله با تبلیغات همه جانبه ای 
که جوانان را به فرزندآوری کمتر تش��ویق می کند و نتیجه آن 
هم پیر شدن جامعه و تسلط آسان دشمنان بر یک جامعه خالی 
از جوان اس��ت، باید در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری بیشتر 
فرهنگ سازی شود. رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به 
برنامه ریزی اندیشکده ها و تبلیغات گسترده رسانه های غربی برای 
قانع کردن ملت ایران به منظور کوتاه آمدن در مقابل آمریکا تأکید 
کردند: ملت ایران به لطف خدا تاکنون ایس��تاده است و از این 
پس هم خواهد ایستاد اما این ایستادگی نیازمند تزریق مستمر 

نیروی معنوی به جامعه است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه روح حماس��ی 
در کش��ور همچنان زنده اس��ت، افزودند: مل��ت ایران در همه 
قضایایی که نیازمند حضور پرش��ور و حماسی بوده، در میدان 
حاضر بوده است اما استمرار این روحیه نیازمند تعمیق معارف 
دینی و فرهنگ سازی است. ایشان این وظایف خطیر را از جمله 
مسؤولیت های جامعه مداحان برشمردند و خاطر نشان کردند: به 
لطف خداوند جنس جمهوری اسالمی از همه نظر جور است زیرا 
نظام اسالمی، سردار نظامی خوب، مردان علمی جوان و پرانگیزه، 
فرهنگ سازان پرهمت و باغیرت و هنرمند، و مردم آماده به کار 
در همه عرصه ها دارد، بنابراین با چنین ظرفیت هایی به فضل 
الهی، پیروزی قطعی و نهایی بر جبهه وسیع دشمن متعلق به 

ملت ایران خواهد بود.
در این دیدار 8 تن از مداحان و شاعران از استان های مختلف 
کشور به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا 

سالم اهلل علیها پرداختند.

یادداشت

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( تأکید کردند

ویج  و تعمیق سبک زندگی اسالمی وظیفه مداحان برای تر

عمار حکیم: انتقام خون حاج قاسم خروج نیروهای خارجی از عراق است
رئیس جریان حکمت ملی در عراق در پاسخ به این سوال که از نگاه شما شهادت سردار سلیمانی چه تبعاتی برای آمریکایی ها دارد؟ اظهار داشت: 
مهم ترین انتقام خون این شهید بزرگ، ادامه راه او و تحقق اهدافی است که جان عزیزش را در راه آن تقدیم کرد. ما در عراق معتقدیم باید نیروهای 
نظامی خارجی خاک مقدس این کشور را ترک کنند و حاکمیت ملی و استقالل سیاسی عراق به دستان فرزندان رشید ملت عراق محقق شود.

گروه سیاس�ی: گرم ش��دن فضای تبلیغات انتخاباتی، عدم 
تفوق در انتش��ار لیستی واحد از س��وی نیروهای انقالبی و 
انتشار چند لیست انتخاباتی از سوی اصالح طلبان باعث شد 
فضای مباحثات پیرامون انتخابات وارد موضوعات جدیدتری 
شود. در همین زمینه روز گذشته غالمعلی حدادعادل، رئیس 
شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی طی یک نشست خبری 
به س��واالت خبرنگاران در زمینه ابهامات پیرامون چگونگی 
شکل گیری لیست نهایی این شورا و برنامه های آن در صورت 
کسب کرس��ی های مجلس پرداخت. »نجات اقتصاد ایران« 
کلیدواژه و شعار اصلی حدادعادل در زمینه نقشه راه لیست 
ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی بود. وی در همین 
زمینه و در پاس��خ به سوالی درباره نپذیرفتن لیست شورای 
ائتالف از سوی محمدباقر قالیباف، خاطرنشان کرد: نقدی که 
آقای قالیباف به فهرست نهایی  نشده شورای ائتالف داشتند این 
بود که انتظار داشتند تعداد نیروهای اقتصادی لیست، بیشتر 
باشد. حدادعادل ادامه داد: پس از توئیت آقای قالیباف، بررسی 
بیشتری به  عمل آمد و با تغییراتی در لیست، نظر ایشان و 
سایرین تامین شد و اکنون اختالفی وجود ندارد. رئیس شورای 
ائتالف نیروهای انقالب با بیان اینکه در تهیه فهرست توجه ما 
به اقتصاد بود، تصریح کرد: سعی شد بیش از هر چیزی، کسانی 
انتخاب شوند که از نظر اقتصادی صاحب نظر، صاحب تجربه و 
فعال باشند. وی افزود: با توجه به اینکه مشکل اصلی کشور، 
معیشت است، شورای ائتالف سعی کرد فهرستی کارآمد را 
تهیه کند. حدادعادل، عنوان لیست شورای ائتالف را »ایران 
سربلند برای تشکیل مجلسی کارآمد« دانست و تصریح کرد: 

مقصود از حضور این لیست 
در مجل��س، نجات اقتصاد 
ایران است. رئیس شورای 
ائت��الف نیروه��ای انقالب 
اسالمی در پاسخ به سوالی 
درب��اره برنامه م��دون این 
شورا برای تحقق بخشی به 
این هدف گفت:  از مدت ها 
برای  کارگروه��ی  پی��ش 
مش��خص کردن گفتمان 

لیست تشکیل شد و اهم موضوعاتی که این کارگروه به آنها 
رسیده است، عمدتا اقتصادی بوده است. حدادعادل با نام بردن 
از  الیاس نادران، سیداحس��ان خاندوزی، مجتبی رضاخواه، 
سیدمحسن دهنوی، مصطفی زمانیان، اقبال شاکری، مالک 
شریعتی، سیدمحمد آقامیری، عزت اهلل اکبری، مجتبی توانگر 
و علی شمس��ی پور به  عنوان اعضای اقتصادی لیست »ایران 
سربلند« در پاسخ به سؤالی درباره علت جابه جایی برخی افراد 
در لیست شورای ائتالف، گفت: معموال قبل از شروع مسابقه، 
ممکن اس��ت مربی بنا به دالیلی، یک��ی، دو نفر از بازیکنان 
خود را جابه جا کند که طبیعی است. این جابه جایی ها ناشی 
از برخ��ی مالحظات بود که یک��ی از این مالحظات، همین 

موضوع تخصص افراد حاضر 
در لیس��ت بود. وی افزود: 
چون اساس گفتمان شورای 
ائتالف، اقتصاد بود، تغییراتی 

در لیست ایجاد شد.
کس�انی که در لیس�ت  ■

نیستند انصراف دهند
مسأله چگونگی رسیدن 
به لیس��ت نهایی از دیگر 
مباحثی بود که حدادعادل 
به ارائه توضیحات��ی پیرامون آن پرداخت و گفت: در 35۲ 
محله تهران ش��وراهایی تشکیل شد و هم از این شوراها و 
هم از عده ای دیگر از مردم خواس��ته ش��د که نظرش��ان را 
درباره کاندیداها بگویند که در مرحله اول به 33۲ نفر و در 
مرحله بعدی با مصاحبه به 159 نفر رسیدیم و این عدد را 
در معرض رأی 4۲00 نفر از مردم قرار دادیم و براساس آن 
رأی به 90 نفر رسیدیم. وی تاکید کرد: این 90 نفر توسط 
هیأت انتخاب و بر اساس شاکله و ترکیب سن و جنسیت و 
تخصص، با رعایت شاخص ها بررسی شدند و به یک لیست 
30 نفره رسیدیم. نکته مهم در این زمینه هم توجه به اقتصاد 
بود و سعی شد بیش از هر چیز افرادی انتخاب شوند که در 

مجلس بتوانند درباره اقتصاد در معنای وسیع آن صاحب نظر 
باش��ند تا مشکل اصلی مردم که مشکل اقتصادی است را 
بتوانند دنبال کنند. حدادعادل با اش��اره به تعهد داوطلبان 
برای انصراف از میدان انتخابات در صورت حضور نداشتن در 
لیست نهایی گفت: داوطلبانی که به شورای ائتالف پیوستند 
تعهد دادند که اگر در لیس��ت نهایی نباشند انصراف دهند 
و همین جا از آنان می خواهم همانطور که قرار گذاش��تیم 
دوس��تانی که در لیست نیس��تند انصراف دهند تا وحدت 

ممکن و پیروزی حاصل شود.
میدان را برای جوانان باز کرده ایم ■

انتش��ار لیس��ت مجزا از س��وی جبهه پای��داری از دیگر 
موضوعاتی بود که در کنفرانس خبری حدادعادل مورد پرسش 
واقع شد و رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی با بیان 
اینکه چنین مسأله ای در همه جا از جمله در بین اصالح طلبان 
نیز وجود دارد، گفت: سعی ما ایجاد وحدت حداکثری بود، با 
دوستان نیز گفت وگوهای طوالنی داشتیم اما به خاطر اختالف 
سلیقه ای که وجود داشت نتوانستیم به وحدت کامل برسیم، 
البته اشتراکاتی هم بین لیست ما و دوستان وجود دارد. وی 
اساس مجلس آینده را استقالل دانست و گفت: راهبرد ما در 
مجلس آینده، توجه به ظرفیت های داخلی برای حل مشکالت 
است. حدادعادل با بیان اینکه یک نگاه می گوید مشکالت را از 
طریق مذاکره باید حل کنیم، اظهار داشت: نگاهی دیگر، اگر 
چه مذاکره را نفی نمی کند اما به دلیل تجربه هایی که حاصل 
شده، آن را کارآمد نمی داند و چاره حل مشکالت کشور را در 

رجوع به اقتصاد مقاومتی می داند. 

زمانی که رسانه ها و سیاستمداران آمریکایی بعد از ترور شهید 
سلیمانی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بودند که چرا این 
عملیات نظامی بدون جلب نظر و مشورت اعضای کنگره انجام 
شده است، دولت ترامپ در کاخ سفید اعالم کرد از نظر مراجع 
اطالعاتی آمریکا، سردار سلیمانی در حال تدارک تهدیدی قطعی 
و فوری علیه نیروهای آمریکایی در عراق بوده است. آن روزها 
که آمریکایی ها با نگرانی مشغول رصد اخبار مربوط به حمله به 
سفارت این کشور در بغداد بودند، گمان می کردند این تهدید 
فوری قرار است علیه سفارت آمریکا انجام شود و بالفاصله حادثه 
بنغازی در لیبی برای شان یادآور می شد. حمله به کنسولگری 
آمری��کا در بنغازی به قدری برای دولت اوباما و بویژه هیالری 
کلینتون پرهزینه بود که تصور اینکه دولت ترامپ برای جلوگیری 
از روی دادن دوباره این حادثه دست به یک عمل پیشدستانه 
زده است برای آمریکایی ها چندان هم دور از ذهن نبود. با این 
حال گذشت زمان، شواهد و مدارک منتشرشده نشان داد چنین 
تهدیدی ابدا درباره نیروهای آمریکایی در عراق یا سفارت آنها در 
بغداد وجود نداشته و ترامپ بنا به دالیل شخصی و انتخاباتی 
دست به چنین اقدامی زده است. همان زمان هم در شرایطی 
که ترامپ و وزیر خارجه اش »مایک پمپئو« از این تهدیدات در 
رسانه ها سخن به زبان می آوردند، »مارک اسپر« وزیر دفاع از 
چنین مسأله ای بی خبر بود و بعد از چند روز که مشاهده کرد 
مواضعش با مواضع رئیس دولت در کاخ سفید ناهمخوان است، 
با آنها همراه ش��د و مواضع خود را در حمایت از اقدام ترامپ 
تعدیل کرد. روز گذشته اما بیانیه ای از طرف کاخ سفید منتشر 
شد که نشان می دهد دولت دونالد ترامپ برای ضروری نشان 
دادن ترور سپهبد قاسم سلیمانی عمال به دروغگویی متوسل 
شده است. مایک پمپئو که قرار است ماه فوریه )۲ هفته پیش 
رو( در کنگره حاضر شده و درباره دالیل این ترور دولتی توضیح 
دهد، کار خود را در هماهنگی با رئیس اش در اتاق بیضی شکل 
کاخ سفید با انتشار بیانیه ای برای توجیه این عملیات آغاز کرده 
است. در این بیانیه که به درخواست کنگره تدوین و ارائه شده 
است، آمده است ترور و کشتن ژنرال سلیمانی جهت انتقام گیری 
از اقدامات ایران در زمان اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی 
انجام ش��ده اس��ت. در این بیانیه هیچ اثری از تهدید امنیتی 
فوری و قطعی که تا پیش از این ترامپ از آن حرف می زد دیده 

نمی شود. در این گزارش تاکید شده است: »رئیس جمهور این 
عملیات را در پاسخ به حمالت روزافزون ایران و نیروهای تحت 
حمایتش در منطقه که منافع آمریکا را در منطقه خاورمیانه با 

تهدید رو به رو ساخته بودند انجام داد«.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اما یک روز پس از 
تصویب قطعنامه »کاهش اختیارات جنگی دولت آمریکا علیه 
ایران« این بیانیه را که به این کمیته ارسال شده بود منتشر کرد 
تا نشان دهد دلیل نمایندگان برای محدود کردن رئیس جمهور 
آمریکا از آغاز عملیات نظامی علیه ایران دلیل قابل اس��تناد و 
محکمی اس��ت. در این گزارش با این حال تاکید ش��ده است 
هدف از ترور ش��هید سلیمانی، حفاظت و حمایت از نیروهای 
نظامی آمریکا در عراق، بازدارندگی در مقابل ایران، کاستن از 
میزان تاثیرگذاری نیروهای نظامی تحت حمایت ایران و کاستن 

از می��زان توانایی آنها ب��رای حمالت بعدی به منافع آمریکا و 
همچنین پایان دادن به افزایش تنش ها و حمالت استراتژیک 
ایران در منطقه بوده است. نکته جالب توجه در این بیانیه این 
است که رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانونی که سال ۲00۲ 
برای حمله به عراق تدوین ش��د، این حق را دارد با استفاده از 
نیروی نظامی، از آمریکا و نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدات 
و حمالت فوری محافظت کند. با این حال در هیچ کجای این 
بیانیه ذکر نشده چه تهدید فوری ای نیروهای آمریکایی یا منافع 

آمریکا را در منطقه تهدید می کرد.
انتشار این بیانیه باعث عصبانیت بیش از پیش نمایندگان 
دموکرات در مجلس نمایندگان شده است. الیوت انگل، رئیس 
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با عصبانیت اعالم کرده 
است نمایندگان به پاسخ های بیشتری نیاز دارند، چرا که هیچ 

تهدید فوری ای در این زمینه مش��اهده نشده است. او در این 
باره بیان کرد: »این توضیحات جعلی برای روز بعد از واقعه به 
درد نمی خورد. ما دنبال پاسخگویی مسؤوالن دولتی به صورت 
ش��هادت در کنگره هس��تیم، به همین دلیل از مایک پمپئو 
خواس��ته ام ۲8 فوریه به جلس��ه استماع کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان بیاید. اگر چه تاکنون ۲ بار مایک پمپئو از 
حضور در کنگره و پاسخگویی در این زمینه طفره رفته است اما 
به نظر می رسد این بار به صورت ضمنی پذیرفته که در جلسه 
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان حضور یابد. حضور نیافتن 
پمپئو در کنگره به معنای نادیده گرفتن نمایندگان نیس��ت. 
وزارت خارجه آمریکا تاکنون به صورت خصوصی با بس��یاری 
از نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا جلسه گذاشته و به آنها 
درباره دالیل این عملیات تروریس��تی توضیح داده است اما به 
نظر می رسد نمایندگان هنوز از توضیحات کاخ سفید، وزارت 
دفاع و وزارت خارجه قانع نشده اند. دموکرات ها بر این عقیده اند 
که این حمله نظامی بدون توجیهات الزم و بدون وجود خطر 
فوری و قطعی علیه منافع آمریکا در عراق رخ داده و در عین 
حال استراتژی روشنی پشت این ماجرا نیز وجود نداشته است.

رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی به تشریح اهداف لیست این شورا پرداخت

برای نجات اقتصاد ایران

 کاخ سفید در بیانیه ای جدید با عقب نشینی از ادعای قبلی، مدعی شد ترور سردار سلیمانی 
به خاطر اقدامات گذشته ایران در عراق بوده است

رسوایی »فوری«

یکشنبه 27 بهمن 1398
وطن امروز     شماره 2867

توضیح��ات روز جمعه کاخ س��فید ب��ه کنگره حاوی 
توجیهات دولت دونالد ترامپ برای ترور سردار شهید قاسم 
سلیمانی، نظر اغلب نمایندگان و رسانه های جریان اصلی 

آمریکایی را جلب نکرده است.
به گزارش شبکه سی ان ان، رئیس کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان، مجلس پایین دستی کنگره که پیش تر 
خواهان توضیح رسمی دولت ایاالت متحده و دالیل قانونی 
و سیاسی درباره اقدام ارتش تروریست آمریکا در تاریخ 13 
دی ماه در فرودگاه بین المللی بغداد ش��ده بود، حاال پس 
از دریافت گزارش رسمی کاخ سفید در این باره و تحویل 
آن ب��ه نهاد قانونگذاری، می گوید: »این گزارش رس��می، 

مستقیما با اظهارات نادرست رئیس جمهور مبنی بر اینکه 
ب��رای جلوگیری از یک حمله قریب الوقوع به پرس��نل و 
س��فارتخانه های آمریکا، ژنرال ایرانی را هدف حمله قرار 

داده، منافات دارد«.
»الیوت انگل« تأکید دارد در گزارش مزبور هیچ اشاره ای 
به »تهدید قریب الوقوع« از ناحیه فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی که ترامپ پس از ترور مدعی آن 
بود، نشده است. انگل معتقد است: »این، به کالم ساده و 
صریح نشان می دهد توجیه ارائه شده از سوی رئیس جمهور 

به مردم آمریکا نادرست بوده است«.
او ماده قانونی مورد استناد ترامپ برای توجیه سوء قصد 

به سردار قاسم سلیمانی را هم نادرست خوانده است. برخی 
مقام های کاخ س��فید در 45 روز اخیر مدعی شده  بودند 
حمله پهپادی مزبور بر اس��اس قانون مصوب سال ۲00۲ 
بوده که زیربنای قانونی حمله سال ۲003 به عراق توسط 
دولت جرج بوش پسر  را فراهم آورد اما  انگل در این باره 
می گوید: »بدتر از همه، دولت برای اجتناب از توضیح درباره 
اقداماتش به کنگره، به غلط ادعا کرده کنگره ذیل قطعنامه 
عراق مصوب ۲00۲، این حمله را مجاز کرده است. این نظر 
حقوقی، مزخرف است. این قانون در سال ۲00۲ برای مقابله 
با صدام تصویب ش��د و هیچ ارتباطی با ایران یا مقام های 

حکومت ایران در عراق ندارد«.

رئیس کمیته امور خارجی خانه نمایندگان کنگره در واکنش به گزارش رسمی کاخ سفید:

ور ژنرال سلیمانی مزخرف است توجیه ترامپ برای تر

گزارش


