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a

هر چند که طــی روزهای اخیــر آمریکا با 
تحرکات نظامــی در خلیج فــارس و جابه 
جایی نیرو در عراق و ســوریه تالش دارد تا 
قدرت نمایی روزهای پایانی حضور ترامپ در 
کاخ ســفید را به نمایش گــذارد اما نه تنها 
منطقــه بلکه عرصه جهانی بــدون توجه به 
این تحرکات، شــاهد تحوالتی خاص و تامل 
برانگیز ا ست. آن تحول بسیار مهم آن است 
که در سالگرد ترور فرماندهان مقاومت شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
معاون حشدالشــعبی عراق و همرزمانشان 
در تروریســم دولتی آمریکا، در بســیاری از 
کشــورهای جهان ملت ها به برپایی مراسم 
یادبود و تجدید پیمان با ســرداران مقاومت 
اقدام کرده اند. در روزهای اخیر در بسیاری 
از کشورها از افغانستان و پاکستان تا عراق، 
ســوریه، لبنان، یمن، فلسطین و بسیاری از 
کشورهای فرامنطقه ای در آفریقا، آمریکای 
التین وحتی در اروپا مراسم یادبود سرداران 
مقاومت برگزار می شــود. نکتــه مهم آنکه 
مطالبــه ملت ها ازیک ســو تجدید پیمان با 
آرمان ها و اهداف ســرداران مقاومت است و 
از سوی دیگر خواســتار مجازات و محاکمه 

عامالن و آمران این ترور ضدبشری شده اند.
آنها تاکید دارند که انتقام گیری نه تنها حق 
جبهه مقاومت بلکه حق تمام آزادی خواهان 
جهان اســت کــه افرادی همچون ســردار 
ســلیمانی و ابومهدی المهنــدس را کانون 
مبارزه با تروریســم و برقــرار کننده وحدت 
و امنیت جهان می داننــد. این نوع عملکرد 
جهانی بیانگر این حقیقت است که برخالف 
ادعــای غرب، جهانیان ایران را محور امنیت 
و آمریکا را محور تروریسم می دانند و تاکید 
دارند که آمریکا نه حالل مشکالت که خود 

بخش  محوری بحران های جهانی است.
حال این ســوال مطرح اســت کــه چگونه 
می شــود که آمریکایی که به قول ترامپ 7 
هزار میلیارد دالر در خاورمیانه هزینه می کند 
و بزرگترین دستگاه های رسانه ای و تبلیغاتی 
جهانی را دارد چنین منفور جهانیان می شود 
و در نقطه مقابل جمهوری اسالمی به محور 
عزت و کرامت جهانی مبدل شــده وجهان 
امروز مراسم سالگرد ســردار بزرگ ایران و 
فرماندهان مقاومت تشــکیل شــده توسط 

جمهوری اسالمی را برگزار می کند؟
پاســخ به این پرســش را در تفاوت دیدگاه 
نظام لیبرال سرمایه داری و انقالب اسالمی 
نسبت به ملت ها و تحوالت جهانی می توان 
دانست. نظام لیبرال سرمایه داری همواره بر 
اصل منافع اقتصــادی و برتری جوبی رفتار 
می کند و در این راه حتی به ایجاد گروه های 
تروریســتی و کشتار بشریت می پردازد حال 
آنکه انقالب اسالمی بر اصل ارزشها و حمایت 
از صلح و امنیت جهانی، اســتقالل و آزادی 
ملتها تاکیــد دارد؛ چنانکه جبهه مقاومت با 
محوریت ایــران به اذعــان جهانیان کانون 
مبارزه با تروریســم بوده حــال آنکه ائتالف 
ضدداعش آمریکا، رسما به حمایت و تقویت 
تروریسم پرداخته و در این راه حتی اقدام به 

ترور فرماندهان مقاومت کرده است.
نکته دیگر آنکه نگاه لیبرال ســرمایه داری 
براســاس سلطه گری و برتری جویی استوار 
اســت. به عنوان مثال وقتــی آمریکا ناتو یا 
ائتالف ضدتروریسم را تشکیل می دهد براصل 
برتری آمریکا و لزوم پذیرش این ســلطه از 
سوی ســایر کشــورهای عضو استوار است. 
براساس این تفکر، همه کشورها بدون هویت 
شــده و این نام آمریکاست که در راس قرار 
گرفته و ســایر کشورها صرفا نقش بردگانی 
را دارند که هرگز نامی از آنها برده نمی شود. 
این نوع رفتارها نوعی حقارت و هویت سوزی 
را در میان کشــورهای عضو ایجاد کرده که 
همراهی آنان نه از روی خواســت قلبی بلکه 
از روی ترس و یا اجبار اســت که در نهایت 
نیز به طغیان منجر می شد چنانکه به اذعان 
آمریکایی ها، ناتــو به دلیل اختالفات داخلی 
در حال فروپاشی است. در نقطه مقابل تفکر 
لیبرال ســرمایه داری شــاهد تفکر انقالب 
اسالمی هستیم که در واژه مکتب سلیمانی 
می توان آن را مشــاهده کرد. براســاس این 
دیدگاه ملت ها همواره آزاد و مستقل هستند 
و گروه هــای مقاومت شــکل گرفته در هر 

کشوری دارای هویت مستقل است.

هویتی که ماندگار شد
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شمخانی:
لغو تحریم  تنها گزینه 

واشنگتن برای بازگشت 
ازراهبرد شکست خورده است

دبیر شــورای عالی امنیت ملی نوشــت: لغو کامل و 
قطعی کلیــه تحریم ها تنها گزینه واشــنگتن برای 
بازگشــت از راهبرد شکست خورده فشار حداکثری 

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا است.
دریابان علی شمخانی در حســاب کاربری خود در 
توئیتر، نوشت: جنگ ادراکی آمریکا برای بزرگ نمایی 
موضوعی بی ارزش چون بازگشت این کشور به برجام، 
فرجامی نخواهد داشــت. وی تاکید کرد: لغو کامل 
و قطعی کلیه تحریم ها تنها گزینه واشــنگتن برای 
بازگشــت از راهبرد شکست خورده فشار حداکثری 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛
شناسایی ۵۹۶۰ بیمار جدید کرونایی

سخنگوی وزارت بهداشــت، به تشریح تازه ترین وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت و 
گفت: ۱۰۲ بیمار کرونایی فوت شــدند. سیما سادات الری، بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ دی ماه 
۹۹، به ارائه آمار کرونا پرداخت. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از روز شنبه تا روز ۱۴ دی 
۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۹۶۰ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ 
در کشور شناسایی شد که ۴۹7 نفر از آنها بستری شدند.  وی گفت: مجموع بیماران کووید 

۱۹ در کشور به یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۴۳۴ نفر رسید.
الری افزود: متاسفانه در طول این مدت، ۱۰۲ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۵ هزار و ۵۴۰ نفر رسید. به گفته وی، خوشبختانه تا 
کنون یک میلیون و ۱۳ هزار و ۱۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شــده اند. وی افزود: ۴۹۵۳ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت، ادامه داد: تا کنون 7 میلیون و 777 هزار 
و ۴۸۸ آزمایش تشــخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است. وی گفت: در حال حاضر و 
بر اساس آخرین تحلیل ها، ۴ شهرســتان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت 
قرمز، ۴۳ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۴۰۱ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. مهر

قالیباف: 
انتقام واقعی خون سردار سلیمانی ادامه دارد

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: یکی از وظایف مجلس پیگیری و 
مطالبه گری در خصوص انتقام خون ســردار سلیمانی است که در حوزه 
دیپلماســی پارلمانی بتوانیم با بقیــه مجالس و افکار عمومی دنیا در این 
بخش تالش کرده و قوانینی در مجلس مصوب کنیم که واقعا تروریســم 
دولتی که رســماً مســئولیت این حرکت زشت تروریســتی را به عهده 

می گیرد تحت تعقیب قرار دهیم و انتقام واقعی ادامه خواهد داشت.
محمدباقر قالیباف در گلزار شــهدای کرمــان در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: مجلس یازدهم که مجلســی انقالبی اســت خودش را وابســته به 
فرهنگ جهاد و شــهادت می داند و بدون درنگ در دو جهت توجه جدی 
به این موضوع دارد؛ اول اینکه همه شهدای ما و امام شهدا و رهبر انقالب 

خدمت درســت به مردم را می خواســتند که کارآمدی دین را در اداره 
جامعه به اثبات برسانیم.

رئیس مجلس یازدهم افــزود: بعد دیگر اینکه بتوانیم به فرهنگ جهاد و 
شهادت و ایثارگری در مجلس توجه کنیم چون همان طور که مقام معظم 
رهبری دو مأموریت اقتصاد و فرهنگ را بر عهده مجلس یازدهم گذاشتند 
کــه به طور جدی آن را دنبال کنیم، در بعد فرهنگ تمرکز مجلس بحث 

فرهنگ جهاد و شهادت است.
وی در خصوص پیگیری ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: یکی از وظایف 
مجلــس پیگیــری و مطالبه گری در این خصوص اســت کــه در حوزه 
دیپلماســی پارلمانی بتوانیم با بقیــه مجالس و افکار عمومی دنیا در این 
بخــش تالش کرده و قوانینی در مجلس مصوب کنیم که واقعا در مقابل 
تروریســم دولتی که رسما مســئولیت این حرکت زشت تروریستی را به 
عهده می گیرد، بایستیم و تحت تعقیب قرار دهیم و طبیعتا انتقام واقعی 

ادامه خواهد داشت.  فارس

اعدام  ۲ تروریست 
بمب گذار و یک   شرور 

مسلح 

احکام مجازات ســه مجرم در مناطق خاش و 
سراوان در استان سیستان و بلوچستان که دو 
تن از آنها به نام های »حسن دهواری« و »الیاس 
قلندرزهی« به سبب اقدامات تروریستی و یک 
تن از آنها به نام »امید محمودزهی« به ســبب 
اقدامات شرورانه و قتل محکوم شده بودند، بعد 

از طی تشریفات قانونی، اجرا شد.
بامــداد امروز یک شــنبه احکام مجــازات دو 
تروریســت بمب گذار و یکی از اشــرار مسلح 
سیستان و بلوچستان اجرا و این سه تن به دار 

مجازات آویخته شدند.
تشــریفات قانونی پرونده دو تروریست از سال 
۹۳ تاکنون به طول انجامیده اســت و پرونده 
قضایی فرد شــرور قاتل از سال ۹۴ تاکنون در 

جریان بوده است.
دســتگیری »حســن دهــواری« و »الیــاس 
تروریســتی  تجهیزات  کشــف  و  قلندرزهی« 
از آن هــا در تاریخ ۱۶ فروردیــن ۱۳۹۳ طی 
عملیات اداره کل اطالعات اســتان سیســتان 
و بلوچســتان، متهمین »حســن دهواری« و 
»الیاس قلندرزهی« دســتگیر و مقادیری مواد 
منفجره شــامل بمب، نارنجک، فشنگ اسلحه 
از جمله یک عدد بلوک تجهیز شده انفجاری، 
دو عــدد دیگ تجهیز شــده بمنظــور خنثی 
سازی، هشــت دبه ده لیتری تجهیز شده )پر 
از مواد منفجــره ۴C( و فتیله انفجاری، هفت 
عدد کیت انفجاری، شانزده عدد چاشنی، یک 
عدد پیک نیک تجهیز شــده از مواد انفجاری، 
تعداد سه دســتگاه ریموت انفجاری، مقادیری 
ابزار آالت ســاخت بمب، یک پالستیک با وزن 
تقریبــی ۲۰ کیلو مواد منفجره، مقدار تقریبی 
۵۰ متر فتیله انفجاری، تعداد ۲۰ عدد نارنجک 
دست ســاز، یک عدد نارنجک چهــل تکه، 7 
بمب دســت ساز برای چســباندن به خودرو، 
یــک قبضه کلــت کمری، یک قبضه ســالح 
جنگی کالشــینکف، تعداد چهــل تیر کالیبر 
چهل و پنج، چند تابلوی ایســت و بازرســی و 
ادوات نظامی، مقادیری دفتر و اوراق مربوط به 
گروهک جیش الظم )روش ســاخت بمب ساز 
و فتــاوای تکفیری(، تعداد زیادی باطری برای 
جاشــنی انفجاری و تجهیزات دیگری از منزل 

آن ها کشف گردید.
اقدامات تروریســتی »حســن دهواری«بنا بر 
مســتندات پرونده، »حسن دهواری« طی سه 
ســال اخیر به برنامه ریــزی در جهت ربایش 
شــهروندان، بمب گذاری در مقابــل فلکه اول 

فرمانداری شهرســتان ســراوان، بمب گذاری 
در مسیر سراوان به هوشــک، بمب گذاری در 
خیابان حمزه شهرســتان سراوان، بمب گذاری 
در مســیر ســراوان به روستا آســپیچ، انتقال 
گروگان ها میان شهرستان های خاش و سراوان 
و جــدار مــرز کوهک و تحویــل آن به اعضای 
گروهک تروریستی، به شهادت رساندن ماموران 
انتظامی و امنیتی، مشــارکت در به شــهادت 
رســاندن ســه تن از پرسنل پاســگاه روستای 
آســپیچ و انفجار خودروی پاســگاه انتظامی، 
مشارکت در به شهادت رساندن »حضور احمد 
دهواری«، مشــارکت در انتقــال اعضای اصلی 
گروهک تروریستی از مرز سراوان به شهرستان 
سرباز، انتقال محموله مواد منفجره از روستای 
زورآباد کشــور پاکســتان به روســتای دزک 
شهرســتان ســراوان، انجام اقدامات پشتیبانی 
گروهک تروریستی جیش الظلم در ایران و پرتاب 
نارنجک دستی دست ساز در منازل مسکونی در 

شهرستان سراوان، مبادرت ورزیده است.
اقدامات تروریســتی »الیاس قلندرزهی«بنا بر 
مستندات پرونده، »الیاس قلندرزهی« اقداماتی 
تروریستی و جنایتکارانه ای نظیر پرتاب نارنجک 
به خانه های مســکونی در شهرســتان سراوان، 
پرتاب نارنجک دســتی در نزدیکی فرمانداری 
شهرســتان ســراوان، انفجار خودروی انتظامی 
به وســیله بمب کنار جاده در دزک، شــرکت 
در عملیات انفجــار دکل های برق در جدار مرز 
شهرســتان ســراوان، حمله ناموفق و شــلیک 
به ســنگر های کمین در جدار مرز، شرکت در 
عملیات حمله به پاسگاه مرزی آسکان، شرکت 
در عملیات حمله به پاســگاه مــرزی ۱۶۱، به 
شهادت رساندن دو نفر از شهروندان به نام های 
»حضــور احمد دهــواری« و »رضــا اربابی«، 
شــرکت در عملیات اعدام »شهید دانایی فر« و 
فیلمبرداری از مراســم اعدام و شلیک دو گلوله 

کالشینکف به پیکر ایشان، مرتکب شده است.
»امیــد محمودزهــی« معروف بــه امیدک به 
ســبب ارتکاب جرائمی از قبیل مشــارکت در 
آدم ربائی مســلحانه و مشــارکت در ایراد جرح 
عمدی مجنی علیــه )بریدن ۹۵ درصد از گوش 
وی(؛ مشــارکت در سرقت چندین طالفروشی؛ 
معاونت در سرقت مسلحانه از چندین باب منزل 
و مغازه و پمپ بنزین؛ دو مورد مباشرت در قتل 
عمدی شــهروندان از طریق تیراندازی با سالح 
گرم غیرمجاز، مشــارکت به تیراندازی منجر به 
جراحت چند تن از شهروندان؛ حمل و نگهداری 
ســالح جنگی کالشــینکف؛ محاربه از طریق 
کشیدن سالح به قصد جان و مال و ارعاب مردم 
به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردیده، 
به مجازات رسید.  روابط عمومی دادگستری 

سیستان و بلوچستان
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سردارسالمی:

رزمندگان نیروی قدس تاریخ استکبار 
را به پایان نزدیک خواهند کرد
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وقتی مسئوالن ٓالودگی هوا را شوخی می گیرند


