
اطالعیه شورای نگهبان؛
مسئوالن و رسانه ها ازانتساب مطالب 
دروغ به شورای نگهبان پرهیز کنند

روابط عمومی شورای نگهبان اعالم کرد: از مسئوالن، 
فعاالن سیاس��ی و رس��انه ها می خواهیم در خصوص 
نتایج بررس��ی صالحیت داوطلبان از گمانه زنی های 

غیر مستند خودداری کنند.
در پی انتش��ار برخی اخبار کذب در خصوص دالیل 
رد صالحی��ت داوطلبان یازدهمی��ن دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی روابط عمومی شورای نگهبان 

اطالعیه ای صادر کرد.
متن کامل اطالعیه به شرح زیر است:

طی روزهای گذشته اخبار و مطالب مختلفی نسبت به 
دالیل عدم تأیید صالحیت داوطلبان انتخابات منتشر 
می ش��ود که عموماً کذب و بی اساس است. هرچند 
ش��ورای نگهبان بارها از مسئوالن، فعاالن سیاسی و 
رسانه ها درخواست کرده است که در خصوص نتایج 
بررسی صالحیت داوطلبان و دالیل عدم تأیید افراد 
از گمانه زنی های غیر مس��تند خ��ودداری ورزند، اما 
با اینحال ش��اهد تکرار این ادعاها در فضای عمومی 
کش��ور هستیم. شورای نگهبان ضمن تکذیب و عدم 
تأیی��د مطالب منتشرش��ده و تأکید ب��ر اینکه تأیید 
صالحیت داوطلبان مبتنی و مستند به مواد ۲۸، ۲۹ 
و ۳۰ قانون انتخابات و ادله ابرازی از مراجع ذی صالح 
می باش��د، همچون گذشته از کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی، درخواس��ت می کن��د از هرگونه اظهارنظر 
و گمانه زنی غیرمستند، انتش��ار شایعات بی اساس و 
انتس��اب مطالب دروغ به ش��ورای نگهبان که باعث 
نگران��ی افکار عمومی می گردد، خ��ودداری نمایند و 
اعالم می دارد حق این نهاد در پیگیری قضائی موارد 

نقض قانون از جمله نشر اکاذیب محفوظ می باشد.

اخبار

نباید با هجمه به شورای نگهبان مستمسک به دست دشمن داد
نماینده مس��یحیان ارمنی ش��مال ایران در مجلس با بی��ان اینکه عملکرد 
شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها فراجناحی است گفت: نباید با هجمه 

به شورای نگهبان مستمسکی به دست دشمن داد.
کارن خانل��ری افزود:  ش��ورای نگهبان در طول س��ال های فعالیت های خود 
نش��ان داده که یک ارگان فراجناحی اس��ت و در حوزه انتخابات و رد و تأیید 

صالحیت کاندیداها به صورت بی طرف عمل  می کند.
وی افزود: غرض سیاس��ی و جناحی در فعالیت های شورای نگهبان جایگاهی ندارد 
اما به هر حال ممکن اس��ت س��وءتفاهماتی پیش بیاید که این س��وءتفاهمات هم 
قابل حل اس��ت و راهکارهای قانونی برای آن پیش بینی شده که می توان به راهکار 
اعت��راض داوطلبان اش��اره کرد و می توان از این خانلری اظهار داش��ت: اینکه هنوز 
نتیجه بررسی اعتراضات مش��خص نشده عده ای به شورای نگهبان هجمه می کنند 

پیش  داوری است و این هجمه ها علیه شورای نگهبان منطقی ندارد.  فارس

نطر یک نماینده مجلس درباره رد صالحیت شده ها 
عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی گفت: اگر برخ��ی تخلفات ردصالحیت 

 شده ها اعالم شود، دیگر کسی حتی زیر جنازه آنها را نیز نمی گیرد.
س��یدجواد حسینی کیا نماینده س��نقر در مجلس در مورد عملکرد شورای 
نگهبان برای بررس��ی صالحیت نامزدهای انتخاب��ات مجلس یازدهم گفت: 
ش��ورای نگهبان مجری قانون اساس��ی در مورد اح��راز صالحیت نامزدهای 
انتخابات است. وی ادامه داد: احراز صالحیت با عدم صالحیت متفاوت است. ممکن 
اس��ت کس��ی از مراجع چهارگانه تأییدیه دریافت کرده باشد اما صالحیت وی برای 
حضور در مجلس احراز نش��ود. عضو شورای مرکزی فراکس��یون نمایندگان والیی 
مجلس گفت: افرادی که رد صالحیت ش��ده اند حتم��ا پرونده های کیفری دارنداما 
متأس��فانه قانون دس��ت شورای نگهبان را بسته است و ش��ورا نمی تواند عمال همه 
مدارک را ارائه کند.  وی گفت: قیل و قال های افراد ردصالحیت شده نشان دهنده 

مسیر درست شورای نگهبان است.  مهر

شورای نگهبان یکی از ارکان مهم نظام است 
عضو شورای ائتالف نیرو های انقالب گفت:شورای نگهبان یکی از ارکان مهم 

نظام است و تخریب آن به هیچ وجه قابل قبول نیست.   
سید محمد حسینی با اشاره به اعالم نظر هیئت های نظارت بر انتخابات در 
خصوص کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس،، بیان داش��ت: اینکه 
اگر هیئت نظارت و یا شورای نگهبان صالحیت برخی از کاندیداها را براساس 
مدارک و استعالماتی که گرفته اند، تائید و یا احراز نکنند ارتباطی به اعمال نظر و یا 
یکجانبه نگری شان ندارد.  وی افزود: تعداد زیادی از افراد به عنوان نیرو های اصولگرا 
در تهران و شهرستان ها را می شناسم که رد صالحیت شدند یا صالحیت شان احراز 
نشده است؛ خود بنده این روز ها تماس های زیادی از دوستانی که نیرو های موجهی 
هم هس��تند و هم اکنون نیز در کش��ور در حال تالش و فعالیت هستند، داشتم اما 
صالحیت شان تأیید نشده است که آنها را راهنمایی کردیم، اعتراض کنند و مطمئن 

باشند رسیدگی می شود.  میزان

ام��ام جمعه موقت تهران گفت: ملت مقاوم و ایس��تاده عراق، 
ی��وم اهلل دیگری خل��ق کردند و این م��ردم در کنار ملت های 

مسلمان منطقه فریاد مرگ بر آمریکا را سر دادند.
حجت االسالم ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در خطبه  
نخست نمازجمعه تهران در خصوص صبر فردی اظهار داشت: 
تنه��ا با صبر ف��ردی پیروزی برای جامعه به دس��ت نمی آید. 
پیروزی جامعه اسالمی مرهون صبر جمعی است. خانواده ای 
از سعادت بهره مند است که اعضای آن خانواده صبار و شکور 
باشند. این خانواده قطعاً به پیروزی و موفقیت خواهد رسید. 
جامعه ای قدرتمند، عزیز و س��ربلند اس��ت که صبار و شکور 

باشد. واژه صابروا تاکید بر صبر جمعی دارد. 
امام جمعه موقت تهران خاطرنش��ان کرد: با خبر ش��دم که 
بس��یاری از خواهران که حجاب مناسبی نداشتند، به احترام 
س��ردار س��لیمانی، با چادر مش��کی در تش��ییع پیکر سردار 
س��لیمانی حضور پیدا کردند. خطاب به این خواهران عنوان 
می کنم که گوهر حجاب، سعادت شما را دنیا و آخرت به دنبال 
خواهد داش��ت. شما قدرشناسی کردید. قدرشناسی باالتر آن 
اس��ت که با آراستگی به حجاب، چهره تهران را تغییر بدهید. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه ملت ایران، عراق و ملت های مس��لمان 
منطقه باید در کنار یکدیگر صبر جمعی داشته باشند، گفت: 
هنر س��ردار سلیمانی، سه دهه تالش برای خلق صبر جمعی 
بود. او دغدغه آن را داشت که ملت ایران، در کنار ملت عراق 
بایس��تاد. این دولت ملت، در کنار دیگر ملت ها ایس��تاده اند و 
صف واحد تشکیل خواهند داد. جامعه صبار و شکور به صبر 

فردی اکتفا نمی کند و صبر جمعی در دستور کار اوست.
حجت االس��الم ابوترابی فرد با اش��اره به یوم اهلل هایی که رهبر 
انقالب بدان اشاره داشتند، گفت: امروز ملت مقاوم و ایستاده 

عراق، یوم اهلل دیگری خلق کردند و این مردم در کنار ملت های 
مسلمان منطقه فریاد مرگ بر آمریکا را سر برآوردند. این معنای 
روشن صبر جمعی است. من تردیدی ندارم، اگر کارشناسان 
سیاس��ی و نظامی آمریکا، حوادث بعد از ش��هادت این سردار 
سلحشور را می توانستند تحلیل کنند، قطعاً به این اقدام دست 
نمی زدند. ش��هادت سردار س��لیمانی با عملیات افتخارآفرین 
سبزپوشان قدرت آفرین، ابهت آمریکا را در منطقه فروریخت 
و آغازی بر پایان نامشروع آمریکا در منطقه دنیای اسالم شد. 
امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز به یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: در آستانه 
ش��کل گیری مجلس یازدهم قرار داریم، بنابر این ملت عزیز و 
فهیم ایران را به حضور یکپارچه در این انتخابات اقتدار آفرین 
توصیه می کنیم. حجت االسالم ابوترابی فرد  افزود: با تجربه ای 
که در نهاد قانون گذاری دارم قانون متقن،  عدالت محور، شفاف 

معطوف به نیازهای اصلی و واقعی، الهام گرفته از مش��ارکت 
ذی نفعان و نهادهای قانونی قابل اجرا پایه اصلی و رکن اساسی 
پیشرفت کشور است. وی تأکید کرد: هرگاه نهاد قانون گذاری 
در اندازه ای قرار گرفت که از تصویب انبوهی قوانینی که فاقد 
عقبه علمی و کارشناس��ی الزم اس��ت پرهیز کند و در مسیر 
تحقق سیاس��ت های کلی ابالغی قدم بردارد مطمئن باشید 
توس��عه و پیشرفت کشور کلید خورده است که البته این راه، 

راه دشواری است.
وی بر این باور اس��ت که هم اکنون کشور نیازمند جمع قابل 
توجهی از نمایندگان منتخب ملت ایران است که در آنها تعهد، 
ش��جاعت، حرکت و سهم الزم را برای مس��ائل اصلی کشور 
داشته باشند و برای برون رفت از تنگناها نقشه راه داشته و از 

دانایی و دانش الزم بهره مند باشند.
ام��ام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه ملت ایران باید در 

یازدهمین دوره انتخابات مجلس دست به انتخابی آگاهانه بزند 
گفت: نمایندگان مجلس یازدهم قطعا راهی دش��وار در پیش 
دارن��د چرا که این اهداف بلند نیازمند عقالنیت، علم و عزم و 

اراده کافی است.
وی از تصویب برخی از قوانین در مجالس ادوار گذشته انتقاد 
و تصریح کرد: متأس��فانه حدود  ۸۰ درصد از قوانینی که در 
مجلس ما تصویب می ش��ود یا اصالحیه اس��ت یا استفساریه 
یعنی قوانینی که در گذشته تصویب شده از استحکام، منطق 
و  عل��م الزم برخوردار نبوده و باید مجدداً اصالح ش��ود. وی 
افزود: باید به  سیاس��ت های ابالغی رهبر معظم انقالب که از 
باالترین عقبه کارشناسی برخوردار هستند و از نگاه بلندمدت 
به مس��ائل کش��ور و تأمین کننده منافع ملی کشور است نیز 
توجه جدی شود. وی سیاست های کلی ابالغی را فراقوه ای و 
کارکردگرا عنوان و تأکید کرد: سیاست کلی ابالغی می تواند به 
مثابه نقشه راه قوای سه گانه برای حل چالش های امروز باشد 
و مجلس می تواند از این فرصت گران س��نگ استفاده کند وبا 

اصالح قوانین این چالش ها را به حداقل کاهش دهد.
امام جمعه موقت تهران معتقد اس��ت: نه��اد قانون گذاری ما 
بر اس��اس بند ۹ باید با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش های 
مجلس، دیگر مراجع کارشناسی و پژوهشی نخست نیازهای 
داخل��ی و موضوعاتی که باید در ح��وزه قانون گذاری صورت 
بپذیرد را شناسایی و ثانیا با نگاه علمی، کارشناسی و قابل اجرا 
آنان را مرتفع کند. اگر ین اتفاق رخ دهد تحولی شکل خواهد 
گرفت. وی تأکید کرد: مردم اهل بصیرت هس��تند اگر منافع 
آنان تأمین شود از منافع ملی حراست می کنند نمی شود مردم 
در دفاع مقدس مشارکت داشته باشند اما در حوزه قانون نه و 

بگذارند برای فرصت دیگر.  تسنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مشکالت 
اقتصادی قابل حل است،  گفت: اکنون مشکل ما این است 

که افراد دخل و خرجشان با هم نمی خواند.
محم��د باقر قالیباف عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
شب گذش��ته در سلسله نشس��ت های نیروهای انقالبی با 
موضوع مردم مقاومت و کارآمدی یادبود س��ردار س��پهبد 
ش��هید حاج قاسم سلیمانی در مس��جد جامع الزهرا )س( 
قیامدش��ت گفت: آن کسی که جنگ را اداره کرده و پیش 

برد مردم بودند نه ارتش و سپاه.
وی افزود: از دوران دفاع مقدس تا امروز به همان میزان که از 

مردم فاصله گرفته ایم بر مشکالت مان افزوده شده است.

نائب رییس کمیس��یون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اش��اره به موضوع داعش و شهدای مدافع حرم اظهار 
داشت: خیلی ها می گفتند مگر می توانید مقابل آمریکا و پولی 
که کش��ورهای مزدور منطقه می گذارند بایستید؟ اما دیدید 
شهید سلیمانی با دست خالی و با اتکا به جوانان جهان اسالم 
چگونه توانست موفق ش��ود. چرا که خداوند می فرماید مهم 
نیس��ت چقدر عده و عده دارید مهم این اس��ت که خالصانه 
هم��ه امکانات ت��ان را بیاورید و ما وع��ده پیروزی می دهیم 
محقق ش��د. قالیباف با اشاره به موضوع زدن پهپاد آمریکایی 
و همچنین پایگاه عین االس��د گفت: از جنگ جهانی دوم تا 
امروز هیچ وقت هیچ دولتی نتوانس��ته است به یک سنگر و 
یا یک مقر آمریکایی تیری ش��لیک کند ام��ا نظام و انقالب 

اسالمی معتقد به سنت های الهی  توانست اینکا را بکند.
فرمانده لش��گر پنج نص��ر در دوران دفاع مقدس با تاکید بر 
تکی��ه بر مردم خصوصا جوانان افزود: وقتی در نیروی هوایی 
حرف از شهید طهرانی مقدم می زنیم یعنی حرف از جوانان 
متدین انقالبی و ش��جاعی که این اتفاقات مثبت به دس��ت 

ش��ان رقم خورد. قالیباف افزود: وقتی از ش��هید سلیمانی و 
ش��هدا می گوییم باید بدانی��م آنها متعلق به مکتب علوی و 
عاشورا هس��تند. مثل آنهایی نیستند که چنین جوان های 
داشته باشند اما برای حل مشکل به دشمن التماس کنند. 

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام اظهار داش��ت: ما مردم مان را فرام��وش کرده ایم و 
ما مس��ووالن از مردم فاصله گرفتیم. این یک اش��کال مان 
است. وقتی ما حرف از فرهنگ جهادی می زنیم یعنی تمام 
وقت و فکر و کارت با همان سنت های الهی منطبق باشد. 
وقت��ی با رویکرد مدیریت جهادی کار را دنبال نمی کنیم و 

منتظریم تا امکانات بیاید شرایط این گونه می شود. 
وی خاطرنشان کرد: راه شهید سلیمانی و دیگر شهدا و راه 
اساسی و اصولی انقالب اسالمی این است که بر مردم تکیه 
کرده و منطبق بر س��نت های الهی حرکت کنیم. تا این را 

می گوییم می گویند نمی شود. 
قالیباف ب��ا ذکر خاط��ره ای از دوران خدمت��ش در نیروی 
انتظامی گفت: آن دوران وضعیت کالنتری ها بسامان نبود. 

به این نتیجه رس��یدیم که باید امنیت مردمی شود و مردم 
اگر به ما نیاز داش��تند اط��الع دهند. اما به من گفتند دلت 
خوش اس��ت. اما دیدید 15 ماه بعد ای��ن تحول در زندگی 
شما رخ داد با همان امکانات. در فرهنگ جهادی در فرهنگ 

انقالب اسالمی بحث نمی شود و نمی توانیم نیست. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه مش��کالت اقتصادی قابل حل اس��ت 
گفت: اکنون مش��کل ما این است که افراد دخل و خرجشان 
با هم نمی خواند.  قالیباف با بیان اینکه نش��ده من جایی در 
مسوولیتی باش��م و قولی به مردم داده باشم که انجام نشود 
گفت:  من می فهمم زندگی تان سخت است. می فهمم یکی 
از مش��کالتی که در دل داری��د و نمی توانید فریاد بزنید این 
است که به ما مس��ووالن بگویید شما ما را درک نمی کنید 
در چه شرایطی هستیم. من در خانه های بسیاری در تهران 
رفته ام.  در خانه ای رفتم که 6 پسر معلول داشت و بهزیستی 
به هر نفر اینها 5۰ هزار تومان می داد پس می فهمم. اما قول 
میدهم در یک برنامه پنج س��اله بتوان این اقتصاد را به ثبات 

رساند. یعنی دخل و خرج مردم با هم بخواند.  فارس

پیروان میلیونی وعده صادق
ادامه از صفحه اول

به تاثیر وجود نیروهای آمریکایی در کشورهایی چون 
عراق، سوریه، افغانستان، یمن و نیز کشورهای دیگر، 
این نتیجه به دست می آید که عامل اصلی بی ثباتی، 
ناامنی، جنگ و کشتار در منطقه و جهان، رژیم آمریکا 
است. جمهوری اسالمی ایران چهل سال پیش توانست 
با انقالب اس��المی، دست آمریکایی ها را از ایران قطع 
کند و این اقدام انقالبی از سوی ایران اکنون توانسته 
الگویی برای دیگر کش��ورهای تحت سلطه آمریکا در 
منطقه ش��ود. ایران بدون دخالت در امور کشورهای 
مسلمان منطقه، الگویی برای مردم کشورهایی شده 
که نسبت به حضور نیروهای آمریکایی در خاک خود 
معترض هستند. شاید برخی، نسبت به نوع برگزاری 
قیام مردم عراق علیه آمریکا، انتقاد داش��ته باشند که 
چرا در این راهپیمایی میلیونی، عکس هایی از شهدای 
جمعه خونین بغداد در دس��ت نداشتند، چرا عکسی 
از س��ردار س��لیمانی یا ابومهدی المهن��دس در این 
راهپیمایی دیده ش��د، چرا پرچم گروه های مقاومتی 
عراقی وجود نداش��ت؟ این شبهه از سوی رسانه های 
خارج��ی در گزارش و فیلم هایی که منتش��ر کردند، 
بزرگنمایی شد و آن را به گونه ای جلوه دادند که تصور 
ش��ود، مردم عراق در این راهپیمایی علیه جمهوری 
اس��المی نیز بودند، در حالی که خواسته مردم عراق 
در راهپیمایی روز جمعه، همان خواسته ای است که 
ای��ران آن را رهبری می کند. مردم عراق با در دس��ت 
داشتن پرچم عراق انسجام ملی خود را برای حاکمیت 
ملی و حفظ مناف��ع ملی خود فریاد زدند و همه آنها 
یک خواسته داشته و دارند، اخراج نیروهای آمریکایی 
از خ��اک عراق و لغو هم��ه قراردادهایی که با ایاالت 
متحده وجود دارد. مردم عراق پس از شهادت سردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس، یک تشییع باشکوه و 
ماندگار برگزار کردند که نشان از ارادت آنها نسبت به 
ش��هدایی است که جان خود را برای ایجاد امنیت در 
منطقه فدا کردند. مردم عراق اکنون پس از برگزاری 
راهپیمایی علیه آمریکا، در شرایط حساس تری قرار 
گرفته اند، آنها پس از این قیام بزرگ وظیفه سنگین 
تری برعهده دارند. ادامه راه مهم است، راهی که باید 
به اخراج آمریکایی ها از خاک عراق منتج شود. مردم 
عراق نباید از پا بیفتند. اگر خواس��ته خود را پیگیری 
نکنند و تا به نتیجه رس��یدن این راه را ادامه ندهند، 
شرایط و اوضاع این کشور وخیم تر خواهد شد. اکنون 
همه گروه های سیاسی عراق با راهپیمایی ملی خود، 
زیر پرچم کشورشان پیمان بستند که حاکمیت ملی 
و تمامیت ارضی کشورشان مهم است. برای استقالل 
باید هزین��ه داد و مردم عراق نیز بای��د خود را آماده 
کنند تا برای رسیدن به هدف، هزینه دهند. هزینه ای 
که نتیجه آن اخراج آمریکا و تبدیل عراق به کشوری 
آزاد و مس��تقل با جایگاهی مه��م در منطقه و جهان 

خواهد بود. 

سرمقاله
شمخانی:

آمریکا باید خود را آماده لمس تازیانه 
قدرت مردم منطقه کند

دبیر ش��ورای امنیت ملی گفت: آمریکا بای��د از این بس خود را برای لمس 
تازیانه قدرت مردم منطقه آماده کند.

دریابان علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای امنیت 
ملی در پیامی خطاب به مرجعیت عالی، دولت و ملت سلحشور عراق ضمن 
پاسداشت برپایی تظاهرات میلیونی و تاریخی مخالفت با اشغالگری آمریکا 
و حمایت از اس��تقالل و حاکمیت ملی عراق، این اقدام ارزنده را نش��انه ای 
از پیش��تازی و پرچم داری عراق پرافتخار در مس��یر اخراج آمریکا از منطقه 

اعالم کرد.
وی ترور ناجوانمردانه س��رداران مبارزه با تروریس��م ش��هیدان حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس را خطای راهبردی ترامپ و تیم شرور حاکم 
بر کاخ س��فید دانس��ت و گفت: شمارش معکوس خروج آمریکا از منطقه از 
بامداد جمعه 1۳ دی ماه آغاز ش��ده و پژواک ناقوس افول اقتدار پوش��الی 

واشنگتن هر روز با طنین بلندتری به گوش می رسد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: تظاهرات میلیونی مردم عراق نشان 
داد ک��ه تهدید آمریکا مبنی بر تحریم این کش��ور در صورت اجرای قانون 
اخراج نظامیان واش��نگتن، ابزار پوسیده ای است که نمی تواند اراده دولت ها 

و ملت ها را تحت تاثیر قرار دهد.
دریابان ش��مخانی تاکید ک��رد: آمریکا باید از این ب��س خود را برای لمس 
تازیان��ه قدرت مردم منطقه آماده کن��د. وی افزود: تظاهرات میلیونی مردم 
آزاده و س��لطه س��تیز عراق آغاز نهضتی فراگیر اس��ت ک��ه ملت های زخم 

خورده از تجاوز آمریکا آن را ادامه خواهند داد.
دبیر شورای امنیت ملی اظهار داشت: رویکرد واقعی مردم منطقه نسبت به 
آمریکا در تش��ییع میلیونی پیکر رهبران مقاومت و مراسم های بزرگداشت 

کم سابقه در کشورهای مختلف بروز و ظهور یافت.
دریابان ش��مخانی تصریح کرد: آمریکا از این پس هر روز جلوه ای از تجلی 
قدرت مردم منطقه را مانند تازیانه ای بر پیکر زبون و خوار استکبار خویش 

مشاهده و لمس خواهد کرد.  دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

کارش��ناس مسائل سیاس��ی با بیان اینکه سردار 
س��لیمانی امام و رهبری را با هیچکس مقایس��ه 
نمی کرد و درباره آن بس��یار تعصب داشت، تاکید 
کرد: سردار سلیمانی شخصیتی فراجناحی داشت، 

اما هیچ گاه فرارهبری بودن را برنمی تافت.
س��عداهلل زارعی در س��خنان پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران گفت: آنچه که امروز از ش��هید 
حاج قاس��م س��لیمانی به جای مانده است، یک 
مکتب کامل و تمام عیار اس��ت که پیروی از این 
مکتب، برای یک ملت و یک امت راهگشاس��ت و 

می تواند جامعه طیبه الهی را فراهم کند.
وی ب��ا بیان اینکه آمریکا از س��ال 1۹۹۴ به بعد 
به این جمع بندی رس��ید که برای نجات خودش 
در منطقه غرب آس��یا، مقاومت ملت ها و به طور 
خاص مقاومت جمهوری اس��المی ایران را از سر 
راه خودش بردارد، گفت: از آن زمان بود که یک 
گروه ۴۰۰ نفره به طراحی یک اس��تراتژی کامل 
برای غلیه آمریکا بر مسائل در منطقه غرب آسیا 

مشغول شدند.
کارشناس مسائل سیاسی افزود: در این حین بود 
که سردار سلیمانی با اعتقاد راسخ به مسئله جهاد 
در راه خدا و اطاع��ت محض از رهبری به صحنه 
آمد و برنامه خنثی س��ازی توطئ��ه آمریکا را در 
دس��ت گرفت و در ای��ن راه ظرفیت های مختلف 

کشور در حوزه بین الملل تمرکز پیدا کردند.
زارعی ب��ا بیان اینکه آمریکایی ه��ا بیش از ۳۰۰ 
هزار نی��روی نظامی اطالعاتی در عراق داش��تند 

و تجهیزات بس��یار گسترده ای را به منطقه غرب 
آس��یا آورده بودند، عنوان کرد:  این در حالی بود 
که س��ردار س��لیمانی با امکان��ات و نیرو های کم 
و با بودجه بس��یار اندک ب��ه مقابله با این تهدید 

برخاسته بود.
وی با بیان اینکه س��ردار سلیمانی با نبوغ خاصی 
ک��ه در عرصه فکری و نظامی داش��ت، نیرو های 
بس��یار کوچکی را در عراق طراحی و ساماندهی 
ک��رد تا جل��وی تهدید بزرگ آمریکا ایس��تادگی 
کنن��د، گفت: برنامه س��ردار س��لیمانی در عراق 
برنام��ه ای هوش��مندانه ب��ود ک��ه با اس��تفاده از 

نیرو های چابک عراقی انجام شد.
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی ب��ا بی��ان اینک��ه 
والیت محوری و اعتقاد راسخ به حکمت رهبری، 
یکی از ویژگی های اصلی ش��هید س��لیمانی بود، 
گف��ت: کلیدواژه ش��هید س��لیمانی هنگامی که 
می خواس��ت درب��اره آراء و نظ��رات رهبر معظم 
انق��الب اس��المی صحب��ت کند، »حکی��م بودن 
رهبری« بود. زارعی با بیان اینکه سردار سلیمانی 
امام و رهبری را با هیچکس مقایس��ه نمی کرد و 
درباره آن بسیار تعصب داشت، تاکید کرد: سردار 
سلیمانی شخصیتی فراجناحی داشت اما هیچ گاه 

فرارهبری بودن را برنمی تافت.
وی ب��ا بیان اینکه »عرم و اراده پوالدین« ویژگی 
دیگر شهید س��لیمانی بود، عنوان کرد: واژه های 
»نمی توان« و »نمی ش��ود« در قاموس س��پهبد 

سلیمانی جایگاهی نداشت.

این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی با بیان اینکه 
»مش��ورت و درایت« یک��ی از ویژگی ه��ای بارز 
ش��هید س��لیمانی بود، گفت: س��ردار س��لیمانی 
مش��ورت و استفاده از نظرات دیگران را یک رکن 
مهم در زندگی و مس��ئولیت به حساب می آورد. 
او ب��ا وجود اینکه در فهم مس��ائل سیاس��ی بلوغ 
بسیار زیادی داشت، اما برای هر اقدام خود جلسه 
برگزار می کرد و نظرات کارشناسی کارشناسان را 
می گرفت و نقطه نظرات خود را هم ارائه می داد. 
سردار حاج قاسم سلیمانی در این رهگذر هزاران 

کارشناس سیاسی را تربیت کرد.
زارعی ب��ا بیان اینک��ه »دشمن شناس��ی« دیگر 
ویژگی بارز ش��هید س��لیمانی بود، گفت: دشمن 
شناسی به معنای ش��ناخت خصوصیات، اهداف، 
تاکتیک ه��ا، روش ها و بکارگی��ری راه های خنثی 

کردن برنامه های دشمن است.
زارع��ی با بی��ان اینک��ه »معنوی��ت، مجاهدت و 
ش��هادت طلب��ی« مهمترین ویژگی ش��خصیتی 
س��ردار سلیمانی بود، تاکید کرد: سردار سلیمانی 
به نماز به خصوص نماز شب توجه خاصی داشت 

و معموال نمازهایش با بکاء و گریه همراه بود.
وی ب��ا بیان اینکه ش��هید س��لیمانی هم��واره با 
ش��نیدن خبر شهادت هر شهید منقلب می شد و 
از خداوند متعال آرزوی ش��هادت می کرد، افزود: 
آخرین کتابی که شهید س��لیمانی برای خودش 
خالصه برداری کرد، کتاب »انسان کامل« شهید 

مطهری بود.  میزان
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ابوترابی فرد: 

راه�ییماییی مردم عراق یوم هللا دیگری است

سعداهلل زارعی:

حاج قاسم هزاران کارشناس سیاسی تربیت کرد

قالیباف: 

مشکالت اقتصادی قابل حل است
 شهید سلیمانی با اتکا به جوانان موفق شد


