
  

سیاسی 2
از سوی دفتر حفظ و نشر آثار؛

فتوای رهبر انقالب درباره احکام شرعی مسابقات و 
دریافت پول اعالم شد

الله خامنه ای به استفتایی درباره احکام شرعی  پاسخ حضرت آیت 
مسابقات و دریافت پول اعالم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت الله خامنه ای معظم له در پاسخ به مخاطبی که پرسیده 
است: »اگر برای برگزاری یک دوره مسابقه، از شرکت کنندگان پول )حق 
شرکت یا ثبت نام( دریافت شود و قرار باشد که از محل همان دریافت ها 
جوایزی به شرکت کنندگان برتر داده شود، با توجه به اینکه هدف شرکت 
کنندگان به دست آوردن آن جایزه است، آیا این رویه شرعاً ایراد دارد یا 
خیر؟ یعنی مصداق شرط بندی پیدا خواهد کرد؟« فرموده اند »اگر به 
صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، مانعی ندارد 

واال صورت شرعی ندارد و همان شرط بندی است.«
 بنا بر این گزارش رهبر معظم انقالب ۴ اردیبهشت در آغاز هفته کار 
و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف، کار جهادی و 
بی وقفه را از شرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصادی 
مقاومتی دانستند. معظم له همچنین در بخشی از سخنان خودشان به 
موضوع روش هایی شبیه به »بخت آزمایی« هم اشاره کردند. مقام معظم 
رهبری تأکید کردند: »توانایی های ملت ایران و جوانان پرتالش و خوش 
استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع فعلی است. باید فرهنگ کار و تولید 
و تالش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم 
و روش هایی شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه های مختلف از 

جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند.«

 کدخدایی:
مصوبه اصالح قانون انتخابات به شورای نگهبان ارسال 

نشده است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس در رابطه با اصالح قانون 
انتخابات مجلس هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است که به محض 

ارسال بررسی خواهد شد.
به گزارش ایرنا از شورای نگهبان، »عباسعلی کدخدایی« روز پنجشنبه 
در حاشیه برگزاری دومین دوره رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان، 
در جمع خبرنگاران، گفت: مصوبه مجلس درباره اصالح قانون انتخابات 
هنوز برای شورای نگهبان ارسال نشده است که به محض ارسال بررسی 

می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در مسیر اصالح قانون انتخابات 
کارشناسان راهنمایی های الزم را داشته اند. ان شاءالله قانون هم به گونه 
ای باشد که بتوان انتخابات رقابتی و سالم را رقم بزنیم. کدخدایی اظهار 
داشت: نمی دانم به انتخابات آینده مجلس برسد یا نه؛ االن نمی توانم 
نظری بدهم، اما بررسی های الزم در 20 روز اول انجام می شود و در 
صورت نیاز اصالح می شود. وی در خصوص طرح مجلس برای تقویت 
سپاه برابر آمریکا هم گفت: دو فوریت این مصوبه در شورا بررسی شد و به 
این جمع بندی رسیدیم که مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد. بنابراین، 
طرح را برای گذراندن روال قانونی به مجلس ارسال کردیم. کدخدایی در 
ادامه افزود: شبیه سازی مراجع داوری یا قضایی سالهاست که در جهان 
و میان دانشجویان مرسوم است. شماری از دانشجویان که در این حوزه 
مشغول هستند پیشنهاد کردند در شورای نگهبان این شبیه سازی انجام 
شود. وی با اشاره به استقبال از این رقابت ها یادآور شد: با توجه به اینکه 
در حوزه حقوق اساسی عالقمندان زیادی داریم و اطالع درست و کافی 
وجود ندارد، هدف این است این حوزه تقویت شود که این کار صورت 
گرفته است. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تامین مباحث حقوقی 
اساسی نیازهایی وجود دارد همین عالقمندی در چند هفته گذشته نشان 
می دهد که عالقه به حقوق اساسی بسیار زیاد است. امیدواریم برنامه های 

وسیع تری در حوزه حقوق اساسی و وظایف شورای نگهبان انجام دهیم.
وی عنوان داشت: این دوره شبیه سازی مقطعی برای تربیت دانشجویان 
برای منابع انسانی است که امیدواریم دوستان ما بتوانند در این حوزه 

موفق شوند.

جمالی:
ایران در راه های دور زدن تحریم مهارت دارد

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
این که »ایران در دور زدن تحریم مهارت دارد« گفت: ما  با تاکید بر 
فروشنده خوب نفت هستیم و کشورهای خوبی هم خریدار هستند و 

روش هایی وجود دارد که ما تحریم ها را دور می زنیم.
محمد جواد جمالی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به اقدام آمریکا در 
عدم تمدید معافیت ۸ کشور برای خرید نفت ایران گفت: یکی از مشکالت 
کشور آن است که وابستگی بودجه به فروش و صادرات نفت وجود دارد 
و آمریکا هم از این موضوع سو استفاده کرده و هرگاه بخواهد با ما دشمنی 
کند از نفت به عنوان پاشنه آشیل استفاده می کند. لذا باید طبق توصیه 
مقام معظم رهبری به همه دولت ها وابستگی به نفت را قطع کرد نه 
این که شرایط طوری باشد که ما نفت را برای پرداخت حقوق کارمندان 
بفروشیم تا وقتی شرایط این گونه باشد چنین فشارهایی هم رخ می دهد.

و  تولیدی  کارهای  اساس  بر  را  کشور  »باید  که  این  بر  تاکید  با  وی 
درآمدهای حاصل از آن اداره کرد« گفت: مردم در این شرایط می توانند 
منتفع شوند. حقوق ها هم باید از مالیات و بنگاه های تولیدی پرداخت 
شود. این عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در عین حال گفت: البته در شرایط فعلی ما در راههای دور زدن 
تحریم مهارت داریم ما فروشنده خوب نفت هستیم که کشورهای خوبی 
با آن تحریم را  هم به عنوان خریدار وجود دارد. روش هایی است که 
دور می زنیم.  جمالی با یاد آوری این که »مقدار صادرات در بودجه ۹۸ 
واقع بینانه دیده شده است« گفت: در این شرایط به هیچ عنوان آمریکا 
نمی تواند فروش نفت ایران را به صفر برساند. البته می تواند مشکالتی 
ایجاد کند که ما هم رایزنی با کشورهای همسو همچون چین و روسیه و 
هند را از خیلی وقت پیش انجام دادیم. در نهایت این موضوع هم می گذرد 

و می توانیم از این تنگنا عبور کنیم.

اخبار
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 وزیر دفاع:

وسیه برای ایفای نقش مستقل مورد هجمه های آمریکا هستند ایران و ر

ونده های قضایی صریح و سریع باشد وند رسیدگی به پر آیت الله نوری همدانی: ر

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در 
گفت و گو با یک شبکه خبری روسی گفت که ایران و 
روسیه به دلیل نقش مستقلی که در حمایت از امنیت 
و ثبات منطقه و برای مقابله با زورگویی آمریکایی ها ایفا 
می کنند، بیشتر در معرض هجمه های واشنگتن هستند.

به گزارش پنجشنبه شب ایرنا، امیر سرتیب حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در گفت و گو 
با شبکه خبری »راشاتودی« در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
نقش ایران و روسیه در مقابله با دشمنی آمریکا، گفت: 
موضوع فراتر از ایران و روسیه است. در واقع امروز جهان 
با مساله مهمی روبرو است. مشکالتی که ترامپ و تفکرات 
او ایجاد کرده، درست است که ایران و روسیه به دالیل 
مختلف بیشتر در معرض این موضوع هستند، اما همه 

جهان به نوعی با این مشکل مواجهند.
امیر حاتمی با اشاره به ویژگی های سیاست های آمریکا 
از جمله بی توجهی به اصول انسانی و مقررات بین المللی 
و بی توجهی به تعهدات که پیامدهای وحشتناکی تا به 
امروز برای جهان داشته و خواهد داشت، افزود: ایران و 
روسیه به دلیل نقش مستقلشان در منطقه و در حمایت 
از امنیت منطقه برای ایجاد ثبات و برای مقابله با زورگویی 
و قلدری آمریکا، بیشتر در معرض تحریم ها و مشکالتی 

هستند که آمریکایی ها ایجاد می کنند.
وی همچنین با تاکید بر پیشینه طوالنی ایران در مقابله 
با مشکالتی از این دست، تصریح کرد: ما چهل سال است 
که درگیر تحریم های آمریکایی ها هستیم و تا به امروز هم 

توانستیم آن ها را شکست بدهیم.
جامع  برنامه  پذیرش  علت  درباره  ایران  دفاع  وزیر 
به  اشاره  با  کشورمان،  از سوی  )برجام(  مشترک  اقدام 
ظلم هایی که آمریکا در طول تاریخ در حق مردم ایران 
کرده و همچنین فضاسازی های گروهک هایی همچون 
منافقین در غرب، گفت: ما برای اعتمادسازی از بخشی 
از حقوق خودمان برای مدت مشخصی عدول کردیم و به 
قراردادی به اسم برجام رسیدیم. دولت قبل آمریکا )اوباما( 
به آن متعهد شد و در شورای امنیت به تصویب رسید، 
اما متاسفانه دولت جدید آمریکا با زیاده خواهی جدید 
که اصوال هیچ ربطی به ادعاهای واهی قبلی درباره برنامه 
هسته ای نداشت و به موضوعاتی از قبیل قدرت دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران و روابط آن با همسایگان مرتبط 

بود، از این توافق خارج شد.
وی در عین حال تاکید کرد که خروج آمریکا از برجام 
دستاورد مهمی داشت و برای همه افکار عمومی در ایران 
و جهان روشن شد که برنامه هسته ای تنها بهانه ای برای 

آمریکایی ها بوده است.
امیر حاتمی در پاسخ به پرسش خبرنگار راشاتودی مبنی 
بر اینکه آیا ایران برای حفظ صادرات نفت خود در مقابل 
تمدید نشدن معافیت برای کشورهای خریدار نفت تهران 

وارد مذاکره با آمریکا می شود، تاکید کرد: یقینا کسی 
که یک بار قراردادی را زیرپا می گذارد دیگر قابل اعتماد 

نخواهد بود.
وی با اشاره به تجربه ایران از تحریم هایی که دولت های 
قبلی آمریکا علیه کشورمان اعمال کرده بودند، تصریح 
کرد: تالش های آن ها هربار شکست خورده بود و این 
بار هم شکست خواهد خورد و ما حتما نفتمان را صادر 

خواهیم کرد.
وزیر دفاع ایران با تاکید بر حمایت دولت از منافع حیاتی 
کشور که رفاه و زندگی مردم هم جزو آن است، افزود که 
جمهوری اسالمی ایران از این مرحله نیز قدرتمندان عبور 

می کند.
وی به تجربه های ایران در بی اثر کردن تحریم های 
آمریکا اشاره و با تاکید براینکه ایران از همه ابزارها برای 
احقاق حقوق مردم خود استفاده خواهد کرد، پیرامون 
گفت:  واشنگتن  های  تحریم  از  کشورها  دیگر  تبعیت 
کشورها خودشان براساس منافع خود تصمیم می گیرند 
اما اگر کشورها مماشات کنند و و تصمیم درست و به 
موقع در مقابل زیاده خواهی آمریکا نگیرند، دچار عواقب 

سختی خواهند شد.
وزیر دفاع با اشاره به هزینه ای که اروپا در جنگ جهانی 

دوم به خاطر تعلل در برخورد با هیتلر پرداخت و مردم 
روسیه که در مقابل آلمان نازی ایستادگی کرده و ارتش 
او را پس زدند، افزود: قطعا جهان مراقب این موضوع 
خواهد بود که هیتلر جدیدی دنیا را با مشکالت بزرگی 

مواجه نکند.
وی با تاکید بر اهمیت تنگه هرمز برای ایران و جهان و 
نقش ایران در تامین امنیت آن در طول تاریخ، ادامه داد: 
اما ما قدرت این را داریم که از منافع حیاتی خومان در این 
تنگه محافظت کنیم و به موقع تصمیم های الزم با بگیریم.

امیر حاتمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار راشاتودی 
که ایران تجهیزات دریایی چندانی ندارد، گفت: ما کشور 
ساحلی ساحلی تنگه هرمز هستیم و قدرتمان به شناورها 
خالصه نمی شود. ما قدرت های دیگری داریم از جمله 
قدرت موشکی و قدرت های متعدد دیگر که به موقع می 

توانیم تصمیمات الزیم را بگیریم و مقتدرانه اجرا کنیم.
وی همچنین پیرامون تاثیر اقدام واشنگتن درباره سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، با تاکید بر مردمی و انقالبی 
بودن سپاه پاسداران و سابقه درخشان این نهاد در مبارزه 
با تروریسم در ایران و در منطقه و با اشاره به جنایت 
های نیروهای آمریکایی در منطقه به ویژه هدف قرار دادن 
هیچ  آمریکا  اقدام  افزود:  ایرانی،  مسافربری  هواپیمای 

تاثیری در راهبرد جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران در 
منطقه نخواهد داشت.

وزیر دفاع ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به 
اقدام متقابل تهران در تروریستی اعالم کردند فرماندهی 
مرکزی ارتش آمریکا )سنتکام(، آیا شما ارتش روسیه را به 
دلیل ارتباط با ارتش ایاالت متحده تحریم می کنید، گفت: 

باید منتظر باشیم. خیلی چیزها را زمان روشن می کند.
وی درباره گمانه زنی ها پیرامون تنش میان تهران و 
مسکو درباره رقابت برای قراردادهای احتمالی در سوریه و 
حتی برخوردهای میان روس ها و گروه های تحت حمایت 
ایران در این کشور، تصریح کرد: ما با روسیه کار مشارکتی 
موفقیت آمیزی برای مقابله با تروریست ها در کنار دولت 
مردم سوریه انجام دادیم و حتما در دوره بازسازی نیز 
همکاری مشابهی را انجام خواهیم داد که الگویی برای 

جهان خواهد شد.
امیر حاتمی پیرامون همنوایی روسیه با برخی ادعاهای 
رژیم صهیونیستی درباره سوریه، با اشاره به تجاوزهای این 
رژیم به سرزمین سوریه، گفت: روسیه کار موفقی در را در 
تقویت پدافند هوایی سوریه انجام داده است و قطعا با این 

تقویت، ابتکار عمل رژیم صهیونیستی کمتر خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا روسیه همانقدر که به نگرانی 
های اسرائیل توجه دارد، به نگرانی های ایران هم اهمیت 
می دهد، تصریح کرد: ما با روسیه توافقات و ارتباطات 
خوبی داریم و کاری به روابط و ارتباطات دیگر این کشور 
نداریم. ما یک همکاری صمیمانه و موثر با همدیگر داریم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران همچنین 
درباره اینکه آمریکایی ها تهدید می کنند که همه گزینه 
ها روی میز است، بیان داشت: ما در عین حالی که ابتکار 
عمل و توانایی های خودمان را داریم، به خوبی می توانیم 
منافع و مصالح خودمان را تشخیص دهیم؛ و چون یک 
کشور کامال مستقل هستیم به موقع تصمیم گرفته و عمل 

می کنیم.
 امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران 
برای  دفاعی  بلندپایه  هیات  یک  صدر  در  گذشته  روز 

شرکت در کنفرانس امنیت بین الملل وارد مسکو شد.
این کنفرانس یک رویداد ساالنه است که در آن وزرای 
و  بین المللی و غیردولتی  نمایندگان سازمان های  دفاع، 

کارشناسان نظامی شرکت دارند  .
بررسی مسائل مربوط به صلح بانی، گسترش همکاری 
های نظامی، امنیت منطقه ای در آسیا، آفریقا و آمریکای 
التین نیز از دیگر موضوعاتی است که در نشست امنیتی 

مسکو بررسی می شود.
دفاعی  و  نظامی  مقام  از ۸0  بیش  کنفرانس  این  در 
کشورهای مختلف شرکت کرده اند و جمهوری اسالمی 
در  دفاع  وزیر  سطح  در  نیز  گذشته  های  سال  ایران 

کنفرانس های امنیتی مسکو، شرکت کرده بود.

آیت الله نوری همدانی قوه قضائیه را پناهگاهی برای مردم 
دانست و تاکید کرد که روند رسیدگی به پرونده های قضایی 

باید صریح و سریع باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت الله 
العظمی نوری همدانی، این مرجع تقلید در دیدار آیت الله 
رئیسی رییس قوه قضائیه با تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: در 
اسالم 3 سمت بسیار مهم است که انبیا و ائمه طاهرین)ع( 
داشته اند، این پست ها به اندازه ای مهم است که هیچگاه 
نباید متوقف شود و تعطیل باشد. وی افزود: یکی از این موارد 
مهم حکومت و والیت است، مسأله رهبری غیر از راهنمایی 
صرف است؛ چرا که کار رهبری به حرکت آوردن جامعه و 

جهت بخشیدن به حرکات است، همیشه در جامعه اسالمی 
حتی با وجود غیبت امام، باید رهبری وجود داشته باشد تا 
جامعه را به حرکت درآورده و به حرکات جهت ببخشد تا 
جامعه به ساحل عزت و افتخار برسد، این رهبری جامعه 
اسالمی همان والیت فقیه است. این مرجع تقلید با بیان این 
که موضوع مهم دیگر تقلید است، اظهار کرد: کسانی که به 
درجه اجتهاد نرسیدند الزم است که احکام خدا را با مراجعه 
به متخصصان و فقها تبعیت کنند، مسأله دیگر قضاوت 
است؛ چرا که همیشه در جامعه افرادی هستند که نمی 
گذارند احقاق حق و ابطال باطل شود و مظلوم واقع می شوند 
و نیازمند پناهگاهی هستند. وی قوه قضائیه را پناهگاهی برای 

مردم دانست و ادامه داد: خوشبختانه امروز با فرمان رهبر 
معظم انقالب این مسؤولیت مهم برای جنابعالی محقق شد و 
با سوابقی که شما در پست های انقالب داشتید و با شناختی 
که داریم الحمدلله همیشه تأثیرگذار بودید و می توانید موفق 
باشید. نوری همدانی با تجلیل از شخصیت آیت الله رئیسی 
و  روشن  بیدار،  باسواد،  فردی  شما  الحمدلله  کرد:  عنوان 
محقق هستید و از نظر عدالت و تقوا در حد بسیاری باالیی 
قرار دارید و امیدواریم که مشکالت مردم در نتیجه اقدامات 
شما حل شود. وی ادامه داد: امیر مؤمنان به مالک اشتر می 
فرمایند کسی که می خواهد قضاوت کند باید افضل مردم، 
صبور، مسلط به امور و خستگی ناپذیر باشند، خوشبختانه 

انتصاب شما کامال  در جنابعالی این صفات وجود دارد و 
شایسته بوده و امیدواریم که معضالت قضایی به دست شما 
حل شود. این مرجع تقلید با اشاره به کثرت پرونده ها در 
دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: باید با اقدام جهادی به این 
پرونده ها رسیدگی شود و وجود هزاران پرونده قضایی زیبنده 
جامعه اسالمی نیست، همچنین روند رسیدگی ها باید با 
سرعت باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری شود. وی با تأکید 
بر پیشگیری از وقوع جرایم اضافه کرد: باید اقداماتی شود که 
زمینه برای وقوع جرم و تخلف وجود نداشته باشد، مردم باید 
طعم قضاوت صریح و سریع را با وجود جنابعالی در رأس 

دستگاه قضایی درک کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
فیتیله اختالف ها را پایین بکشیم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در واکنش به اقدام اخیر 
ترامپ علیه سپاه پاسداران و تروریست خواندن آن گفت: تروریست خواندن 

سپاه پاسداران از سوی ایاالت متحده یک جک است.
الیاس حضرتی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،  در واکنش به اقدام 
اخیر ترامپ علیه سپاه پاسداران و تروریست خواندن آن گفت: اقدام ترامپ 
محدود به چند نفر از اطرافیانش که البی هایی با منافقین دارند؛ مانند وزیر 

امورخارجه، مشاور امنیتی اش می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اعضای دولت 
ایاالت متحده حرکت های ترامپ را نمی پذیرند،  اظهار داشت: حتی کسی که 

تحریم ها علیه ایران را مدیریت می کند، این رفتارها را قبول ندارند.
لیست گروه های  در  پاسداران  نام سپاه  دادن  قرار  وی خاطرنشان کرد: 
تروریستی باید به کنگره برود اگر تصویب کردند اجرایی می شود در غیر 

اینصورت دیگر کارایی ندارد.
چرا  که  اینجاست  سوال  افزود:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
این  به  ترامپ چرا دست  و  انجام می دهند  را  کارهایی  آمریکایی ها چنین 
رفتارها می زند مشخص است؛  استراتژی شان این است که بتواند در داخل 
کشور بحران، استرس،  جنگ روانی ایجاد کنند و به مشکالت دامن بزنند تا 

محدودیت ها را در داخل کشورمان بیشتر کنند.
وی تاکید کرد: مشکل خاصی برای کشور به وجود نمی آید ما از موضوعات 

و چالش های بدتر از این به راحتی توانستیم عبور کنیم.
حضرتی با اشاره به موضع گیری مسئوالن و مقام  های کشوری و لشگری 
گفت: رئیس جمهور آمریکا به دنبال یک جنگ روانی است و طبیعی است که 
ما هم موضع گیری کنیم. همان طور که مشاهده کردید دکتر ظریف نامه ای 
در این خصوص نوشتند و شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد و ما هم 
در مجلس طرح مقابله با این رفتار را تصویب کردیم ما ذره ای عقب نشینی 

نخواهیم کرد.
وی با بیان این که آمریکایی ها فکر میکنند سپاه یک نهاد محدود با افراد 
اندک است، عنوان کرد: سپاه از زمانی که تاسیس شد پایگاه و جایگاه اش 

مشخص بود. فلسفه وجودی این نهاد با مردم عجین شده است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مردم ایران حتی اگر در 
مواقعی مشکالتی وجود داشته باشد به کسانیکه برایشان فداکاری می کنند 
عالقمند هستند و دشمنان باید بدانند این گله ها قطعا باعث نمی شود آنان 

مصالح و منافع ملی را فراموش کنند. ملت ایران پاسدار بودن را جز وظایف و 
آروزهای خودش می دانند.

وی تاکید کرد: سپاه فقط یک نهاد نظامی نیست، از روز اول تاسیسش 
مشغول خدمت کردن و خدمات رسانی بوده است. این نهاد از مرزهای کشور 

دفاع کرده و می کند و شهدای بسیاری هم در این راه داده است. 
حضرتی یادآور شد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی با گروهک های تروریستی 
که امروز وابستگی شان مشخص شده از ابتدا مقابله کرده است و یا هنگام 
جنگ هشت ساله ایران و عراق که امروز طبق اسناد و مدارک  کشورهای 
منطقه، بلوک شرق و غرب به آن کمک کردند ایستادگی های بسیاری کرد از 

این جهت ملت خودشان را وصل به سپاه می دانند.
وی تاکید کرد: سپاه همیشه جانفشان بوده است و از این جهت ملت 
خودشان را وصل به سپاه می دانند، بنابراین محدود کردن چنین نهادی در 

واقع مقابله با کل ملت است.
نماینده مردم تهران با اشاره به نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
مبارزه با تروریسم گفت: اگر نگاهی به چهار و پنج سال گذشته داشته باشیم 
نشان می دهد  آن نهادی که جدی تر از همه سینه به سینه با داعش جنگیده 
است و کشورهای منطقه را  آموزش داده و تجهیز کرده، سپاه پاسداران بوده 

است.

وی ادامه داد: در عراق و سوریه سپاه قدس و سردار سلیمانی بودند که با 
ترورسیم مبارزه کردند و این نشان دهنده پرونده روشن این نهاد است. دنیا 
باید از این رفتار آمریکا به عنوان یک جک یاد کند که نهاد و ارگانی که با تمام 

توان و ظرفیت مقابل داعش ایستاده است، آمریکا تروریسم اعالم می کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: بارها و بارها 
آمریکایی ها در نطق های انتخاباتی و مناظرات شان از تریبون های رسمی اعالم 
کردند در سازماندهی داعش با برنامه ریزی، اسرائیلی ها و پول عربستانی ها 

نقش داشتند.
وی ادامه داد: امروز کسانی که دست شان تا مفرق به خون محرومان آلوده 
است و خودشان ساماندهی گروه های تروریستی را به عهده دارند نمی توانند 

به گروه هایی که با تروریست مبارزه کرده اند تهمت تروریست بودن بزنند.
به گفته حضرتی امروز بسیار مهم است که ما نسبت به جنایات آمریکا در 

کشورهای غربی و منطقه روشن گری داشته باشیم.
وی با اشاره به مشکالت داخلی و امکان سوءاستفاده دشمنان از آن گفت: 
امروز حل مسائل اقتصادی کشور با دست توانمند مدیران، مسئوالن و مردم 

با ارائه طرح های خالقانه و ابتکار عمل در اولویت قرار گیرد.
این عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: اختالفات جرئی وجود دارد که باید 
فیتیله این اختالف ها را پائین بکشیم متاسفانه دست هایی در کار است که به  

این اختالفات دامن بزنند و  شکاف های عمیقی ایجاد کنند. 
وی تاکید کرد: در شرایطی قرار داریم که آحاد ملت باید همدل و یک زبان 
در مقابل دشمنان ایستادگی کنند و همان  طور که مشاهده کردید در مجلس 
شورای اسالمی هم همه نمایندگان فارغ از سلیقه ها با لباس سبز سپاه حاضر 

شدند و اعالم کردند که پاسدار هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امیدوارم این نوع 
نگاه به تمامی بخش ها مانند قوه قضائیه تسری پیدا کند و موضوعاتی همچون 

حصر، زندانیان سیاسی و ایرانیان خارج از کشور را حل و فصل کنند.
وی خاطرنشان کرد: منهای یک الی دو درصد مابقی ملت ایران با وجود 
تمامی انتقاداتی که دارند خواهان حفظ ایران ،  تمامیت ارضی،  انقالب و نظام 
هستند و در این موضوع اتفاق نظر دارند و نسبت به این مسائل یک دست 
و یکصدا هستند. حضرتی خاطرنشان کرد: همانطور که انقالب می خواهد 
ما باید اختالف سلیقه ها را به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم اعتماد و اطمینان 

عمومی را به وجود بیاوریم.

روزنامه صبح ایران


