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روحانیهفتهآیندهبهکرمانشاهسفرمیکند
رئیس جمهور کشورمان هفته آینده برای بازدید از روند خدمت 

رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه، به این استان سفر می کند.

به گزارش مهر، حس��ن روحانی رییس جمهور کشورمان، 
نیم��ه دوم هفته آینده برای بازدید از روند خدمت رس��انی به 

زلزله زدگان کرمانشاه، به این استان سفر خواهد کرد.
روحانی در این سفر، خط راه آهن کریدور غرب کشور در 

کرمانشاه را افتتاح می کند.
در همین زمینه مع��اون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: 

راه آهن کرمانشاه با حضور دکتر روحانی افتتاح خواهد شد.
 حسینعلی امیری اظهار داشت: راه آهن از نیازمندی های 

غرب کش��ور بود و در س��فرهای رئیس جمهوری به کرمانشاه 
هم این موضوع از خواس��ت های اصل��ی مردم بود و در همین 
زمین��ه رئی��س جمهوری وعده دادند کرمانش��اه ب��ه راه آهن 

سراسری متصل خواهد شد. 

زماناستیضاح۳وزیردولتدرمجلس
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس زمان استیضاح ۳ 

وزیر دولت دوازدهم را اعالم کرد.
به گزارش تس��نیم، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی، با اشاره به روند استیضاح 
وزرای راه و شهرس��ازی، جهاد کش��اورزی و کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی در مجلس گفت: اس��تیضاح این ۳ وزیر 
در هفته گذش��ته از س��وی هیئت رئیسه پارلمان اعالم 

وصول شد.
وی با اش��اره به دس��تور کار صح��ن علنی مجلس 
در هفته جاری، افزود: اس��تیضاح عل��ی ربیعی، عباس 
آخون��دی و همچنی��ن محمود حجتی در دس��تور کار 

هفته جاری قوه مقننه قرار دارد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: استیضاح این 
۳ وزیر در جلسات علنی پارلمان در روز های سه شنبه و 

چهارشنبه)22 و 2۳ اسفند( برگزار می شود.

استراتژیآمریکا
باقیماندنداعشدرسوریهاست

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس شورای اس��المی گفت: امروز آمریکا تالش می 
کند که داعش در س��وریه باقی بماند تا جهان اس��الم 

همیشه در بحران و رژیم صهیونیستی ایمن باشد.
به گزارش ایسنا، عالء الدین بروجردی، تصریح کرد: 
آمری��کا از جنگ جهانی دوم تاکنون در هر کش��ور که 
حضور نظامی یافته اس��ت قرارگاهی ب��رای خود ایجاد 
ک��رده و در آنجا مانده اس��ت، اما ملت، دولت و مجلس 

عراق زیر بار این ننگ نرفته اند و نخواهند رفت.
این نماینده مجلس خاطرنش��ان کرد: امروز و پس 
از پیروزی ه��ای ملت و دولت عراق ب��ر داعش، آمریکا 
هوس داش��تن پایگاه نظامی در عراق را دارد، در حالی 
که مردم ش��جاع عراق اجازه نخواهند داد آمریکایی که 

از در بیرون شده از پنجره بازگردد.

جزئیاتبررسی۳سوالازرئیسجمهور
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی جزئیات 

بررسی ۳سوال از رئیس جمهور را تشریح کرد.
مجتب��ی ذوالن��ور، نماین��ده مردم ق��م در مجلس 
ش��ورای اس��المی اظهار داش��ت: س��وال اول از رئیس 
جمهور که آقای وقفچی برای آن امضاء جمع کرده بود، 
با مشکالتی مواجه ش��د لذا بنده جایگزین آن سوال با 
همان موضوع س��وال جدیدی طرح کردم، از ۹۰ نفر از 
نماین��دگان امضاء جمع کردم و از همه تعهد گرفتم که 
امضاهای خود را پس نگیرند و این س��وال اعالم وصول 

شد و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. 
وی تصریح کرد: کمیس��یون اقتص��ادی یک هفته 
فرص��ت دارد تا جلس��ه ای مش��ترک بی��ن نمایندگان 
مجل��س ش��ورای اس��المی و نمایندگان آق��ای رئیس 
جمه��ور برگزارکن��د و پس از آن اگ��ر صرف یک هفته 
تع��داد امضاها کاهش نیافت آق��ای رئیس جمهور باید 
برای پاس��خ به سوال نمایندگان به صحن علنی مجلس 

حضور یابد.
نماینده مردم قم در مجلس اظهار داش��ت: س��وال 
س��وم نیز از طرف بنده طراحی ش��ده است که با ۱۰۴ 

امضاء به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شد.
وی در تش��ریح س��وال س��وم از رئی��س جمه��ور 
گفت:مبارزه با قاچاق، تدوام رکود، افزایش نرخ بیکاری، 
بق��ای تحریم ها؛ آقای رئیس جمهور وعده دادند در روز 
اول اجرای برجام همه تحریم ها بالمره رفع خواهد ش��د 
اما علی رغ��م اجرای همه تعهدات ط��رف ایرانی هنوز 
تحریم ها باقی اس��ت. افزایش قیم��ت ارز و دالر هم از 

سئواالت نمایندگان از رئیس جمهور است.

پیامتسلیتروحانی
درپیسقوطهواپیمایترابریروسیه

رئی��س  جمه��ور در پیامی به »والدیمی��ر پوتین« 
رئیس جمهوری فدراس��یون روس��یه، س��انحه سقوط 
هواپیمای ترابری آنتونوف 26 روس��یه و کش��ته شدن 

تعدادی از اتباع این کشور را تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در 
پیام حسن روحانی آمده است:  سانحه سقوط هواپیمای 
ترابری آنتونوف 26 فدراسیون روسیه که موجب کشته 
ش��دن تعدادی از هموطنان ش��ما شد، موجب تأسف و 
تأثر گردی��د. این پیام می افزاید: ضمن ابراز تس��لیت و 
اعالم هم��دردی با جناب عالی و خان��واده قربانیان این 
س��انحه، ب��رای بازماندگان صب��ر و ش��کیبایی و برای 

جناب عالی سالمتی و موفقیت آرزومندم.

قدردانینمایندهولیفقیهدرسپاه
ازحسناعتمادفرماندهمعظمکلقوا

حجت االس��الم و المسلمین حاج صادقی در پیامی 
از حس��ن اعتماد مقام معظم رهب��ری و فرماندهی کل 
قوا در انتصاب وی به س��مت نماینده ولی فقیه در سپاه 

قدردانی و سپاسگزاری کرد.
به گزارش ف��ارس، در پی انتصاب حجت االس��الم 
عبداهلل حاج صادقی به سمت نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی توسط مقام معظم رهبری و 
فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی(، وی در پیامی از 
حس��ن ظّن و اعتماد معظم له قدردانی و سپاس��گزاری 
کرد. در بخش��ی از این پیام آمده اس��ت:  بدین وس��یله 
از حس��ن ظن و اعتماد امام المسلمین در انتصاب این 
طلبه ناچیز و متنعم به نعمت بی بدیل انقالب اس��المی 
و نظام والیی به مس��ئولیت »نماینده ولی فقیه در نهاد 
مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی« صمیمانه تشکر 

و سپاسگزاری می کنم.
این پی��ام می افزاید: امی��دوارم با عنای��ت خداوند 
رحمان و رحی��م و تفّضالت حضرت ولی عصر )عجل اهلل 
تعالی فرجه( و بهره مندی از هدایت ها، تدابیر حکیمانه و 
دعای خیر حضرتعالی، توفیق شکر اعتماد و مسئولیتی 
که ولی امر مس��لمین به ای��ن حقیر ابالغ کردند را پیدا 
کن��م و از ادای حق نعمت »فرص��ت خدمت« در نهاد 
مقدس، مولود انقالب و س��نگربان پاس��داری از انقالب 

اسالمی نظام والیی برآیم.
در ادامه این پیام تاکید شده است:  سپاه پاسداران 
همواره در دفاع از انقالب اس��المی و دستاوردهای آن و 

مورد اعتماد رهبری بوده است.

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی ب���ا والي�ت

صبح دیروز در دیدار جمعی 
از دانش آموزان و دانش��جویان ش��رکت کننده در 
کاروانه��ای راهی��ان ن��ور، دوران دفاع مق��دس را 
قطع��ه ای نورانی و ب��رگ زرین از تاریخ کش��ور و 
انق��الب خواندند و ب��ا تأکید بر اینک��ه کاروانهای 
راهیان نور یکی از جلوه های پاسداش��ت آن دوران 
اس��ت، گفتند: قدرتهای بین المللی، جنگ ۸ ساله 
را ب��ا هدف از بین بردن انقالب اس��المی، به ملت 
ایران تحمی��ل کردند اما عظمت، فداکاری، ایمان، 
تدبیر، ش��جاعت و بصیرت جوانان موجب شد که 
جنگ به نفع ملت تمام و انقالب اس��المی ریش��ه 

دارتر و قوی تر از گذشته شود.
رهبر انقالب اس��المی، عزت، اقت��دار، امنیت، 
اس��تقالل، آزادی و س��المت امروِز کش��ور و ملت 
را مرهون ۸ س��ال دفاع مقدس دانس��تند و تأکید 
کردن��د: دوران دفاع مق��دس ی��ک ذخیره اس��ت 
ک��ه باید برخالف خواس��ت دش��منان که درصدد 
بفراموش��ی س��پردن آن هس��تند، برای پیشرفت 
کش��ور و رش��د ملی و آمادگی مردم و جوانان در 
میدانه��ای مختلف، هم��واره زنده بمان��د و مورد 

تجلیل قرار گیرد.
ایش��ان، کاروانهای راهیان ن��ور را یک مبارزه 
عظیم مردم��ی برای زنده نگه داش��تن آن دوران 
پرعظمت خواندند و با اش��اره ب��ه ابعاد گوناگون و 
ناگفت��ه دفاع مق��دس، افزودند: یک��ی از این ابعاد، 

تحلیل چرایی آغاز جنگ تحمیلی اس��ت که علت 
آن را بای��د در عظم��ت و ابهت انقالب اس��المی و 
مرعوب ش��دن و وحشت قدرتهای مسلط آن زمان 

در دنیا، جستجو کرد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکی��د بر اینکه 
پی��روزی انقالب اس��المی در س��ال ۱۳۵۷ تخت 
قدرِت قدرتمندان غرب و ش��رق را با نام اسالم، به 
لرزه درآورد، خاطرنشان کردند: با گسترش فرهنگ 
انق��الب اس��المی در منطق��ه و در می��ان ملتهای 
مسلمان در همان سالهای ابتدایی، قدرتهای سلطه 
گر بش��دت نگران شدند و درصدد برآمدند تا به هر 
قیمتی که می توانند، انقالب را از بین ببرند بنابراین 
صدام را که ش��خصیتی خودخواه و ظالم بود، برای 

آغاز جنگ و حمله به ایران، تشویق کردند.
ایشان با اشاره به حمایت های گسترده مالی و 
تسلیحاتی و اطالعاتی امریکا و اروپا بویژه انگلیس، 
فرانس��ه و آلمان و همچنین شوروی سابق از رژیم 
بعث��ی ص��دام، گفتند: در اواس��ط جنگ، فرانس��ه 
پیشرفته ترین هواپیماها و بالگردهای خود، و آلمان 
رسماً و علناً مواد شیمیایی در اختیار صدام قرار داد 
که هنوز پس از گذش��ت ۳۰ س��ال از پایان جنگ، 
بازماندگان زیادی گرفتار آثار آن هس��تند و تعداد 

زیادی نیز بر اثر همان مواد سّمی شهید شدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: در مقابل این 
حمایت های جهانی از رژیم بعثی، جمهوری اسالمی 
ایران، تنها چیزی که در اختیار داشت، ملت با ایمان 
و رهبری مقت��دری همچون امام بزرگوار بود که در 

نتیجه آن، همه تالش��های قدرتهای شیطانی دنیا، 
همچون تیری به س��نگ خ��ورد و ملت ایران، در ۸ 

سال دفاع مقدس بر همه قدرتها پیروز شد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از ابعاد ناگفته 
دفاع مق��دس را کیفی��ت و ن��وع دف��اع رزمندگان 
برشمردند و تأکید کردند: دفاع جوانان ملت ایران 

در جن��گ ۸ س��اله، دارای ویژگی ها و خصوصیات 
فوق الع��اده ای بود ک��ه عبارتند از »ع��زم و اراده 
قوی«، »ایمان مستحکم«، »شجاعت و فداکاری«، 
»ابتکار و نوآوری« و »عبادت و توسالت معنوی«.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، دوران دفاع مقدس 
را انس��ان س��از خواندن��د و افزودن��د: همت ه��ا، 
خرازی ها، باکری ها، برونسی ها، چیت سازیان ها و 
ه��زاران جوان دیگر، انس��انهای معمولی بودند که 
جن��گ آنها را به اس��طوره های عظیم و چهره های 

ماندگار و ستاره های درخشان تبدیل کرد.
رهب��ر انقالب اس��المی در بی��ان ویژگی های 
بارز جوان��اِن دوران دفاع مق��دس گفتند: عبادت، 
خردمندی و تدبیر، دلیری و ش��جاعت، فداکاری و 
ایستادگی، و بصیرت ویژگیهای ممتاز این جوانان 
بود که از آنان، ش��یران روز و عابدان شب ساخته 
بود و بر همین اساس امام )ره( با نگاه عمیق خود، 

تربیت چنین جوانانی را فتح الفتوح خواندند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای خط��اب به جوانان 
خاطرنش��ان کردند: آینده کش��ور متعلق به ش��ما 
اس��ت. اگر خود را با چنی��ن خصوصیاتی پرورش 
دهید قطعاً کشور در آینده نزدیک، در همه زمینه 

ها، به اوج تعالی و کمال خواهد رسید.
ایشان افزودند: دشمنان و بدخواهان این ملت، 
قصد داشتند هنگامی که نوبت به جوانان این نسل 
می رسد، نامی از اسالم و انقالب باقی نماند و امریکا 
مس��لط بر همه امور کشور باشد و حمالت سخت و 
نرم خود را با این نیت ادامه دادند اما اکنون با نسلی 

مواجه هستیم که ایمان، استعداد و شکوفایی و اقتدار 
او از نس��ل اول بیشتر اس��ت و این نسل برای عقب 

راندن دشمن از نسل های قبل آماده تر هستند.
رهبر انقالب اس��المی تأکی��د کردند: با وجود 
چنین جوانانی و ب��ا حرکت هایی همچون راهیان 
نور، دش��من در مقابل مل��ت ایران، همچون چهل 

سال گذشته، هیچ غلطی نمی تواند بکند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: البته آزار 
و اذیت های��ی همچون تحریم ه��ای اقتصادی و یا 
تبلیغات س��وء خواهند کرد اما این آزارها، حرکت 

عظیم ملت ایران را متوقف نخواهد کرد.
ایش��ان در پایان سخنان خود توصیه هایی هم 

برای کاروانهای راهیان نور داشتند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: همه دستگاهها به 
این حرکت کمک کنند، ابعاد فرهنگی و اجتماعی 
راهیان نور هرچه بیشتر تعمیق شود، در روایتگری 
حوادث و مس��ائل، امانت رعایت و از اغراق پرهیز 
ش��ود، ح��وادث برجس��ته دوران دفاع مقدس در 
کتابهای درس گنجانده ش��وند، و ایمنی مسافران 

کاروانهای راهیان نور حتماً رعایت شود.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، سردار 
کارگ��ر رئی��س بنیاد حف��ظ آثار و نش��ر ارزش های 
دفاع مقدس، راهیان نور را ظرفیتی برای افزایش توان 
بازدارندگی و قدرت دفاعی کشور دانست و گفت: در 
سال گذشته حدود شش میلیون نفر که اکثریت آنان 
را جوانان تشکیل می دادند، از ۵۷ یادمان دفاع مقدس 

در هفت استان کشور بازدید کردند.

رهبر انقالب در ديدار جمعی از دانش آموزان و دانشجويان شرکت کننده در کاروان های راهیان نور:

نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن از نسل اول آماده تر است
آزارهايی همچون تحريم اقتصادی حرکت عظیم ملت را متوقف نخواهد کرد

این روزها دش��منان نظام که 
دو گ��زارش 

گروه سياست
با انواع تحریمها و دسیسه ها 
به اهداف خود در ایران دست 
نیافته ان��د تمرک��ز خود را بر روی ایج��اد فتنه های 
قومیتی و مذهبی گذاش��ته اند و عده ای دانس��ته یا 

ندانسته نیز در پازل بازی دشمن قرار می گیرند.
بعد از اغتشاش��ات خیابان پاسداران، چهار تن 
از اعضای گروه »خدام المهدی« که گفته می شود 
از طرف��داران یکی از مراج��ع به نام آیت اهلل صادق 
شیرازی هستند، عصر جمعه ۱۸ اسفند به سفارت 
ای��ران در لندن حمله کرده و پرچم ایران را پایین 
آوردند. این افراد با ورود به محوطه س��فارت روی 
بالکن رفته و پرچ��م آبی رنگ گروه خدام المهدی 

را باال بردند.
پس از ای��ن حمله، حمید بعیدی نژاد س��فیر 
ای��ران در بریتانیا ضمن تأئی��د حمله این افراد در 
صفحه توئیتر خود نوش��ت که مهاجمان مسلح به 
چم��اق و قم��ه بوده اند و ضمن ش��عار دادن علیه 
مقام های ایرانی، خلفای سنی را هم لعن کرده اند. 
وی همچنین از بازداشت هر چهار نفر مهاجم 

به دست پلیس لندن خبر داد. 
پس از امر منابع خبری غربی نیز اعالم کردند 
که این عده  دراعتراض به دستگیری سید حسین 

شیرازی متعرض سفارت ایران در لندن شده اند. 
ب��ه دنبال ای��ن امر مع��اون سیاس��ی وزارت 
خارجه ایران اعتراض ش��دید ته��ران به حمله به 
س��فارتخانه اش در لندن را به س��فیر بریتانیا ابالغ 

کرده است. 

فرقه انگلیسی 
فرقه شیرازی که از آنها به عنوان »شیعه انگلیسی« 
هم یاد می ش��ود، تحت تاثیر فردی به نام سید صادق 
شیرازی اس��ت. طرفداران وی، عموما به نشر مطالب 

تفرقه برانگیز در جهان اسالم شهرت دارند. 
رهبر معظم انقالب اس��المی در شهریور سال 
۱۳۹۵ در خص��وص این فرق��ه و فعالیت های آن 
فرموده بودند: »اینکه ش��ما می بینی��د رادیوها یا 
تلویزیون هایی در دنیای اسالم به وجود می آید که 
کار آنها این است که به عنوان شیعه و به نام شیعه، 
به بزرگان مورد اعتقاد بقّیه ی فِرق اسالمی بدگویی 
کنن��د، این معلوم اس��ت که بودج��ه اش بودجه ی 
خزانه داری انگلیس اس��ت؛ این بودجه اش بودجه  

انگلیس ]است [، این شیعه ی انگلیسی است.«
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در آذرماه همان 
س��ال نیز فرمودند: »امروز ش��ما مالحظه کنید از 
منتهاالیه ش��رق آس��یا در میانمار مسلمان کش��ی 
هس��ت، تا غرب آفریقا در نیجری��ه و امثال اینها؛ 
همه جا مسلمانها ]کشته می ش��وند[؛ حاال یک جا 
به دس��ت بودایی کشته می شوند، یک جا به  دست 
بوکوحرام و داعش و امثال اینها کش��ته می شوند. 

ی��ک عّده ای هم در این آتش��ها می دمند؛ ش��یعه 
انگلیسی و سّنی آمریکایی مثل هم هستند؛ همه، 
دولبه ی یک قیچی هستند؛ سعیشان این است که 
مسلمانها را به جان هم بیندازند؛ این پیام اراده ی 
تفرقه اس��ت که اراده ی ش��یطانی اس��ت؛ اّما پیام 
وحدت این اس��ت که اینه��ا از این اختالفات عبور 
بکنند، در کنار هم قرار بگیرند، با هم کار کنند.«

پوشش پررنگ شبکه های خبری 
جالب اینجا بود که این امر با پوش��ش پررنگ 

برخی از شبکه های عربی منطقه همراه بود. 
از جمله ش��بکه ماهواره ای فدک از جمله این 
شبکه ها بود. این شبکه دیدگاه های تندی راجع به 
ایران دارد و بردیدگاه های اختالفی بین تش��یع و 
اهل س��نت تاکید می کند. همچنین گفته می شود 
وابس��ته به یاس��ر حبیب )کویتی االصل( اس��ت و 

ارتباط خاص با هیات خدام المهدی دارد.

نگاهی به رفتار انگلیسی ها 
عملکرد پلیس انگلس��تان که بر طبق قوانین 
بین الملل��ی وظیف��ه حفاظت از س��فارت ایران در 
لندن را به عهده دارد قابل تامل اس��ت. در ابتدای 
این ماجرا علیرغم حضور در محل واکنشی از خود 
نش��ان نداد اما بعد از س��اعاتی در نهایت برخی از 

مهاجمین به سفارت را موقتا بازداشت کرد.
از س��وی دیگر س��فیر انگلی��س در تهران نیز 
ضم��ن ابالغ عذرخواهی رس��می دول��ت انگلیس 
گفت: پلیس ضدش��ورش انگلیس در محل حضور 

یافته و اوضاع را تحت کنترل دارد.
وی گفت تمامی اقدامات الزم برای محافظت 
از ج��ان دیپلمات های ای��ران و جلوگیری از ورود 

مهاجمین به داخل سفارت به عمل آمده است.
ای��ن درحالی اس��ت که عالالدی��ن بروجردی 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس معتقد اس��ت: با توجه  ب��ه اینکه حفاظت 
س��فارتخانه ها ب��ه طور اخ��ص توس��ط نیروهای 
امنیت��ی و پلیس انجام می ش��ود،  ورود این افراد 
به بالکن س��فارت و تعرض به نمایندگی جمهوری 
اس��المی ایران در لندن نمی توان��د بدون موافقت 
یا چشم پوش��ی نیروهای امنیتی و پلیس انگلیس 

صورت گرفته باشد.
بس��یاری از کارشناسان تاکید می کنند: اینکه 
پلی��س انگلی��س با حمل��ه کنندگان به س��فارت 
کش��ورمان هماهنگ بوده محرز است  زیرا پلیس 
می توانس��ت در لحظات ابتدایی وق��وع این اتفاق 

برخ��ورد الزم را انجام دهد اما بجای اقدام مذکور، 
تالش کردند زمینه را برای سوء استفاده رسانه های 
صهیونیس��تی فراهم کنند تا بتوانند پخش زنده از 

این اتفاق داشته باشند.

سابقه حمله به سفارت ایران 
پی��ش از این نی��ز حمالتی به س��فارت ایران 
ک��ه در خیابان کنزینگتون جنوبی لندن قرار دارد 
صورت پذیرفته که بزرگ ترین آنها در ۱۰ شهریور 
۱۳۵۹ بازمی گردد؛ رویدادی که در جریان آن پس 
از گروگان گیری شش روزه دیپلمات های ایران در 
لن��دن، در نهای��ت ب��ا دخالت ا دخال��ت نیروهای 
ویژه بریتانیا )اس. آ. اس( در روز ۱۵ اردیبهش��ت 
و با کش��ته ش��دن ۵ نفر و دس��تگیری یک نفر از 

اشغالگران و آزادی 26 گروگان به پایان رسید.
در دادگاهی که برای فوزی بداوی نژاد تنها عضو 
باقی مانده این گروهک برگزار ش��د، او اعتراف کرد 
که هدایت عملیات در بغداد و س��ازماندهی گروه در 
لندن را یک افس��ر عراقی ارتش بعث به نام س��امی 
محمدعلی )با نام مستعار روباه( برعهده داشته است. 
این گروگانگیر، پس از دس��تگیری و محاکمه 
غیرعلنی و بدون حضور مقامات ایرانی، در دادگاه 
عالی لندن به مجازات حبس ابد محکوم شد و در 
زندانی ش��دیداً تحت کنترل، در منطقه سافک به 
س��ر می برد اما در نهایت پس از 2۵ س��ال زندان 
آزاد ش��د و تحت حفاظت انگلیس در این کش��ور 

زندانی می کند.

حمله به سفارت انگلیس در ایران 
سه شنبه هش��تم آذر س��ال ۱۳۹۰  جمعی از 
افراد معترض تحریم بانک مرکزی از سوی انگلیس 
و عملکرد این کشور به تشویق کشورهای همسو به 
تحریمهای بیش��تر علیه ایران و اعتراض به دس��ت 
داش��تن احتمالی دولت های غربی در مرگ مجید 
شهریاری به سفارت انگلیس در ایران حمله کردند. 
آن��ان پ��س از واردآوردن صدماتی به س��اختمان و 
وس��ایل آن توسط پلیس متفرق ش��دند اما در این 
حادثه صدمه ای به هیچیک از دیپلمات ها وارد نشد. 
با این وجود علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت 
ایران بالفاصله با وزی��ر امور خارجه انگلیس تماس 

گرفت و بابت این حادثه عذر خواهی کرد. 
ام��ا انگلیس��ی ها در یک واکنش ش��دید همه 
دیپلمات ه��ای انگلیس��ی را از ایران ف��را خوانده و 
دیپلمات های ایرانی از لندن به تهران باز گردانند. 
و این امر موجب بس��ته شدن سفارت انگلیس 

در ایران ش��د.  در آن زمان کامرون، نخس��ت وزیر 
انگلی��س، اعالم ک��رد تهران در قب��ال این حمله، 
خس��ارت س��نگینی را خواهد پرداخت و حمله به 

سفارت را رسوایی بزرگ خواند.
شورای امنیت س��ازمان ملل، کشورهای غربی 
ای��ن حمله را محکوم کردند؛ نیکالس س��ارکوزی، 
رئیس جمهور وقت فرانس��ه، ای��ن اتفاق را مفتضح 
خوانده، خواستار افزایش تحریم ها علیه ایران شد و 
هیالری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه آمریکا، هم 

این اتفاق را بی حرمتی به جامعه جهانی خواند.
همچنی��ن پ��س از دیپلمات ه��ا، ع��ده ای از 
دانش��جویان ایرانی در انگلیس نیز اخراج ش��دند 
و دول��ت انگلیس با اعالم حمای��ت از تحریم نفت 
ایران، شمش��یر پنهان خود را مقابل این کشور به 

صورت رسمی از رو بست.
حتی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
نیز نسبت به امنیت سفارتخانه های خود در ایران 
ابراز نگرانی کردند و حتی گفته می ش��ود انگلیس 

از ایران تقاضای غرامت کرد. 
حاال باید گفت شاهد هستیم که دولت انگلیس 
کمترین واکنشی از خود نشان نداده است و حتی 
شبکه بی بی سی در حالی در انعکاس خبر #حمله 
هواداران فرقه #شیعه_انگلیس��ی به سفارت ایران 
از عبارت »ورود به س��اختمان س��فارت« استفاده 
کرده که در قضایا مشابه در ایران همواره از عبارت 

»حمله به سفارت« استفاده می کرد.
ح��اال باید گفت که انگلیس ه��ا در این زمینه 

مطابق سخنان خود عمل کردند ؟

چرایی ماجرا
همانگونه که ذکر ش��د پیش از این نیز یکبار 
س��فارت جمهوری اس��المی در لندن مورد تعرض 
ق��رار گرفت��ه و انگلی��س آزمون خ��ود را در قبال 
جمهوری اسالمی پس داده است. این کشور نشان 
داده که به دالیلی به سختی از سفارت ایران دفاع 
می کند و به سیاس��ت خاص خ��ود مرموزانه اجازه 
تعرض مخالفان نظام را به س��فارت ایران می دهد 
و تنه��ا در آخرین لحظه ب��رای جلوگیری از متهم 
ش��دن به ماجرا ورود می کن��د.  اما در ماورای این 

قضیه چند نکته مهم وجود دارد.
باید توجه داشت، حمله حامیان فرقه شیرازی 
ب��ه س��فارت ایران حکای��ت از تالش ب��رای ایجاد 
درگیری های مذهبی در کشورمان دارد که به طور 

حتم انگلیس پشت سر این درگیری ها است. 
سابقه تاریخی انگلیس نشان داده است که این 
کش��ور همواره نهایت اس��تفاده را از درگیری های 
مذهبی می کند و سیاست تفرقه بینداز و حکومت 
ک��ن در زمره سیاس��ت های ثابت این کش��ور قرار 
دارد. اکنون نیز انگلیس تالش دارد تش��یع ساخته 

دست خود را در برابر تشیع اصیل قرار دهد.

استفاده از این گروه ها در جنگ های جدیدی 
را بوجود خواهد آورد و این جنگها به عنوان ابزاری 
در دس��ت س��ازمانهای اطالعات��ی و امنیتی غربی 
خواهد ش��د تا بین مس��لمانان تفرقه بیندازند، که 
در نهای��ت هم بهره این اختالفات را انگلیس��ی ها، 

آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی می برند.
در عین حال مقابله با اس��الم اصیل در جبهه 
درونی از برنامه های اصلی انگلیس است  انگلیسی ها 
به  ترویج اندیش��ه های افراطی و فرقه گرایانه برای  
رس��یدن به اهداف شان اس��تفاده می کند. اشاعه 
تفکرتش��یع انگلیسی در سراس��ر جهان بخصوص 

ایران نیز نشانه همین برنامه است.
در عی��ن حال مس��اله مهمی ک��ه انگلیس  به 
واس��طه اینگون��ه فرقه ه��ا  در عالم تش��ییع دنبال 
می کند تزلزل مقام مرجعیت درون ش��یعه اس��ت. 
همچنین این گروه ها با برگزاری  مراسم های وحدت 
ش��کن واظهار نظرهای تفرقه افکنانه موجب شده تا 

تکفیریها بیش از پیش علیه شیعیان بسیج شوند. 
از س��وی دیگر منابع خبری اعالم کردند یکی 
از اعضای این فرقه اعالم کرده که  که این اعتراض 
ب��ه جمهوری اس��المی در برخی ش��هرهای عراق 
ادامه خواهد داش��ت و اینکه چرا عراق برای ادامه 
این اعتراضات انتخاب شده است خود جای سوال 
دارد و  نش��انگر واهمه دش��من از گس��ترش تفکر 
جمهوری اس��المی در عراق اس��ت و در این راستا  
عراق پر آش��وب می تواند راهی برای تامین امنیت 

محدود اسرائیل باشد.

باید مراقب بود 
اگرچ��ه این اقدام یک نمای��ش تبلیغاتی برای 
عرض اندام در افکار عمومی و تبلیغات بشمار می رود 
اما  دور از انتظار نیست در کشورهایی که این فرقه 
انحراف��ی حضور دارند از جمله برخی کش��ورهای 
عربی نظیر عراق و کویت، شاهد تحرکات مشابهی 
باش��یم و از این منظر انتظ��ار می رود مراقبت های 
الزم ب��رای حف��ظ حری��م س��فارتخانه های ایران 
صورت پذیرد.در عین حال الزم اس��ت نس��بت به 
این سیاس��ت دشمن فرهنگ سازی و اطالع رسانی 
الزم صورت گیرد.  متاس��فانه  ممکن است بعضی 
از افراد تحت تاثیررنگ ولعاب ظواهر و ژست بحق 
و ش��رعی مآب عوامل استعمار ناخواسته و از روی 
جه��ل، تعصب، غفلت، جاه طلب��ی تحت تاثیر این 
اقدامات قرار گرفته وضمن ترویج تفکرات  آنها در 

مسیر اهداف آنها کمک کنند.
الزم است تا آن چه در پشت سر این فرقه ها قرار 
دارد افشا شود و تفکراتشان به چالش کشیده شود. 
با توجه به این امر الزم است با زبان جوانان و به روز 
با اس��تفاده از مهارت های تکنیکی باال  و اس��تدالل 
قوی صورت گیرد که بی ش��ک مسئوالن فرهنگی و 

مذهبی کشور نقش موثری در این زمینه دارند. 

نمای نزدیک

موافقترهبرانقالب
باعفویاتخفیفمجازاتمحکومان

به مناسبت سالروز ميالد با سعادت حضرت 
فاطمه زهرا س��الم اهلل عليها و فرارس��يدن عيد 
نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون 
اساس��ی، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست آیت اهلل 
آملی الریجان��ی رئي��س قوه قضایيه، با ش��رایط 
و ضواب��ط عفو ی��ا تخفي��ف مج��ازات محکومانی 
که محکوميت آن��ان تا تاری��خ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 
قطعيت یافته و واجد ش��رایط اس��تفاده از عفو 
یا تخفي��ف مجازات تش��خيص داده می ش��وند، 

موافقت کردند.
رهبر انقالب در پاس��خ به نامه رئيس قوه 

قضایيه مرقوم فرمودند: 
بسمه تعالی

ب��ا س��الم و تحي��ت و تبری��ک با پيش��نهاد 
جنابعالی موافقت می شود.

و السالم عليکم و رحمه اهلل
سيّدعلی خامنه ای - ۹۶/۱۲/۱۸

پايان غائله نمايشی تعرض به سفارت ايران 

ايجاد جنگ فرقه ای به سرکردگی انگلیس 

فرمانده کل سپاه پاس��داران گفت: توان 
عظیم��ی در س��پاه وج��ود دارد و همت پاس��داران

دولت و مس��ئولین اجرایی را می طلبد تا 
از ای��ن نی��روی عظیم برای برطرف کردن مش��کالت زیس��ت 

محیطی استفاده کنند.
به گزارش مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی دیروز )شنبه( در حاشیه مراسم کاشت 
درخت به نیابت شهدا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیروهای 
زیادی در قالب بسیج تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار دارند، 
گفت: این نیروها آمادگی دارند برای ارائه خدمات گوناگون مانند 
درخت کاری در سراسر کشور بویژه در مناطقی که نیاز اولویت دار 

و مهمتری دارند مانند استان خوزستان، وارد کار شوند.
وی افزود: در س��ال گذش��ته در مناطق وسیعی از استان 
خوزس��تان و منشاء های گرد و غبار درخت کاری انجام شد و 
این کار در سال آینده نیز دنبال خواهد شد. سرلشکر جعفری 
با بی��ان اینکه توان عظیمی در س��پاه پاس��داران وجود دارد، 
خاطرنش��ان ک��رد: این موضوع فقط همت دولت و مس��ئولین 
اجرای��ی را می طلبد تا از این نیروی عظیم برای برطرف کردن 

مشکالت زیست محیطی کشور استفاده کنند.
وی در پایان تاکید کرد: با باور کردن توان عظیم مردمی می توانیم 
مشکالت را برطرف کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: امنیت بیش از هر چیزی به رفاه مردم کمک می کند و زمینه هر 
نوع پیشرفتی نیز امنیت است. همچنین  سرلشکر محمدعلی جعفری 
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تقدیر از حضور موثر تیپ 
آل محم��د در عرصه امنی��ت تهران در ح��وادث دی ماه و حوادث 
م��اه گذش��ته خیابان پاس��داران، گفت:س��پاه در هم��ه عرصه ها 
اع��م از امنیت��ی، دفاعی، فرهنگ��ی و حتی درخ��ت کاری حضور 
 فع��ال دارد و ای��ن موض��وع از آنج��ا نش��ات می گیرد که س��پاه 

ماموریت های وسیعی رابر عهده دارد.
وی اف��زود: امنیت بیش از ه��ر چیزی به رفاه مردم کمک 

می کند و زمینه هر نوع پیشرفتی نیز امنیت است. 
فرمانده کل س��پاه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر 
درخت کاری در فضاهای اطراف تهران، گفت: نمونه بارز توجه 
ویژه رهبر انقالب به فضاهای س��بز تهران، جنگل های حاشیه 
اتوبان ش��هید بابایی است که اگر توجه و تاکیدات ایشان نبود 

مشخص نیست که برای این جنگل ها چه اتفاقی می افتاد.

سرلشکر جعفری:

حل مشکالت زيست محیطی با استفاده از ظرفیت سپاه 
مش��اور مقام معظم رهب��ری تاکید کرد: 

ن آمری��کا به دنبال نفوذ موذیانه در عراق و گفتم����ا
تجزیه کشورهای اسالمی است.  

به گزارش ایس��نا عل��ی اکبر والیتی، مش��اور مقام معظم 
رهبری امور بین الملل مراسم گرامیداشت پانزدهمین سالگرد 
شهادت آیت اهلل سید محمد باقر حکیم و نهمین سالگرد رحلت 
حجت االس��الم و المسلمین س��ید عبد العزیز حکیم و نیز ارج 
نهادن به مقام ش��هدای حشدالش��عبی با حضور شخصیت های 
سیاس��ی ایران و عراق در حس��ینیه امیر المومنین دولت آباد 
تهران برگزار ش��د در س��خنان خود  با بی��ان این که به مردم 
عراق برای پیروزی هایی که تاکنون در راستای مبارزه با داعش  
کسب کرده اند تبریک می گوییم، تاکید کرد: حضور مستشاری 
ایرانی در عراق به درخواس��ت این کش��ور بود و دفاع از عراق 

وظیفه ما است.
 وزیر امور خارجه پیش��ین کش��ورمان اظهار کرد: دو ملت 
ای��ران و عراق علی رغم جنگی که رژی��م دیکتاتوری صدام به 
راه انداخت با هم برادر هستند، این موضوع را در زیارت مردم 
ایران از اماکن مقدس عراق و بالعکس به خوبی می توان دید.

 مش��اور مقام معظم رهب��ری در امور بین الملل با بیان این 
که رابطه ایران و عراق رابطه ای اس��تراتژیک اس��ت خاطرنشان 
کرد: آمریکا به دنبال نفوذ موذیانه در عراق و تجزیه کشورهای 
اسالمی است، اما موفق نخواهد شد و در اهداف خود در سوریه 

و عراق با شکست مواجه خواهد شد.
وی با اش��اره به س��ابقه مبارزات��ی مردم ای��ران و عراق  با 
استعمارگران  به موضوع تشکیل جریان حشد الشعبی در عراق 
در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش  اشاره کرد و گفت:به 
حشدالشعبی و شکل گیری این نیروی مردمی با فتوای مرجعیت 
ع��راق افتخار می کنیم.  والیتی همچنین در این س��خنرانی  به 
ادامه حمالت ائتالف س��عودی به مردم یمن اشاره  کرد و افزود: 
کش��ته ش��دن مردم یمن به خاطر زیاده خواهی آمریکااس��ت. 
مش��اور مقام معظم رهبری در امور بین الملل به دس��تاوردهای 
جریان مقاومت در مبارزه با تروریس��م نیز اش��اره و تصریح کرد 

:حریان  مقاومت به برکت خون شهدا پیروز خواهد شد.
 وی همچنی��ن ب��ا تجلی��ل از مب��ارزات خان��دان حکیم 
خاطرنش��ان کرد :به علم��ای بزرگ و مجاهد ع��راق از جمله  

شهید حکیم افتخار می کنیم. 

واليتی:

آمريکا به دنبال نفوذ موذيانه در عراق است


