
مخاطب شماييد!

بهانهحملهبهانقالبیها
به ِصرف اینکه یک جایی یک قضیّه ای واقع بشود 
که مورد قبول و تأیید نباشد، فوراً پای حزب اللّهی ها 
را ]وسط[ بکشند، مثل قضیّه ی سفارت عربستان که 
البتّه کار بس��یار بدی بود، کار غلطی بود و هرکس��ی 
کرده باشد کار غلطی است؛ جماعت مؤمن را، جوانهای 
انقالبی را که هم انقالبی اند -چون بنده با این جوانها 
ت��ا حدود زیادی و از دور و نزدی��ک اُنس دارم- هم 
خیل��ی اوقات عقلش��ان و فهمش��ان و تعّقلش��ان هم 
از بعض��ی از بزرگ تره��ا خیلی بیش��تر اس��ت، خوب 
میفهمن��د، خ��وب تحلی��ل میکنن��د، خوب مس��ائل را 
تش��خیص میدهند و س��ینه چاک انقالبند، سینه چاک 
اسالمند، به این بهانه ما تضعیف کنیم که فالن قضیّه 
در فالن جا اتّفاق افتاده اس��ت که اتّف��اق بدی بوده! 
بله، سفارت عربس��تان که هیچ، در سفارت انگلیس 
هم که چند س��ال پیش، آن اتّفاق افت��اد، بنده بدم 
آم��د؛ اصالً هیچ قابل قبول نیس��ت این جور عملیّات؛ 
این عملیّات عملیّات بسیار بدی است، به ضرر کشور 
و به ضرر اس��الم و به ضرر همه اس��ت؛ این را بهانه 
قرار ندهند برای اینک��ه جوانهای انقالبی ما را مورد 

تهاجم قرار بدهند؛ این هم یک مسئله است.

بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات
30 دی 1394

3  سياست
| سه شنبه | 22 اسفند 1396 |

| شماره 4705 |

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره 
به علل حمله فرقه شیعه انگلیسی به سفارت ديـــــدگاه

ای��ران در لندن گفت: اگر این حادثه جبران 
نشود، خواستار کاهش سطح روابط سیاسی با انگلیس خواهیم بود.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت گو با مهر، با اشاره به 
تحرکات اخیر فرقه شیرازی ها و حمله آنها به سفارت کشورمان 
در لن��دن، اظهار داش��ت: اگر با دق��ت نگاه کنی��م، در روزها و 
هفته های اخیر، حلقه جدیدی از اقدامات علیه جمهوری اسالمی 
در حال ش��کل گرفتن اس��ت. وی در توضیح این مسئله گفت: 
از جمل��ه این اقدامات، کنفران��س چهارجانبه اعراب در روزهای 
گذش��ته بوده اس��ت که جمهوری اس��المی را محک��وم کردند، 
همچنین دیدار مقامات آمریکایی و صهیونیستی و اتخاذ مواضع 
علیه ایران و بعد سفر بن سلمان به لندن بوده که در آنجا، ایران، 
ترکیه و سوریه را محور شرارت توصیف کرد و متأسفانه علی رغم 
اینکه خون از چنگال او می چکد، استقبال خوبی از طرف دولت 

انگلس��تان از وی ش��د و خانم ترزا می و جانس��ون وزیر خارجه 
انگلیس هم به خوبی از او استقبال کردند.

دبیر کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: جالب است که در این دیدارها 
هیچ اش��اره ای هم به جنایات عربستان سعودی در یمن نشد و 
حتی با صراحت اعالم کردند که ما حق را به عربستان می دهیم؛ 

به طوری که گویا یمن به عربستان حمله کرده است!
جمالی نوبندگانی افزود: پیش از این اقدامات هم قطعنامه ای 
درباره موضوع یمن و از طرف انگلس��تان علیه ایران به ش��ورای 
امنیت سازمان ملل ارائه شد که البته با وتوی روسیه مواجه شد.
وی اظهار داشت: به نظر می آید همه این اقدامات برای دوشیدن 

بیشتر عربستان سعودی و مقامات آن انجام می شود؛ همانطور که 
ترامپ هم صدها میلیارد دالر اسلحه به سعودی ها فروخته است که 

به نظر می رسد یک مسابقه میان آنها در جریان است.
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه اینها چشمان خود را بر روی جنایات ضد 
بش��ری عربستان سعودی بسته اند، ادامه داد: در چنین شرایطی، 
برای خوش��امد بیش��تر به ولیعهد س��عودی، این ماجرا را توسط 
گروهی مانند فرقه شیرازی ها که از طرف دولت انگلستان حمایت 

می شود و بین مذاهب اسالمی تفرقه افکنی می کند، رقم زدند.
جمالی نوبندگانی با بیان اینکه اقدام فرقه شیرازی ها در حمله 
به سفارت کشورمان برخالف کنوانس��یون های بین المللی بوده، 

تأکید کرد: حتماً دولت انگلستان باید هم مسئولیت این حادثه را 
بپذی��رد و هم آن را جبران کند و اگر جبران نکند، ما نمایندگان 
مجلس خواس��تار کاهش س��طح روابط سیاسی با دولت انگلیس 
خواهی��م بود. وی درب��اره علت حمایت علنی مالی و رس��انه ای 
دولت انگلیس از جریان شیعه انگلیسی )فرقه شیرازی ها( اظهار 
داش��ت: به نظر می رسد دولت انگلیس معموالً برای ایجاد چنین 
فرقه هایی مخفی کاری می کند، اما پس از شبکه سازی مخفیانه، 

به صورت علنی از چنین فرقه هایی حمایت می کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: انگلستان در ایجاد فرقه 
و مذه��ب در دنیا واقعاً بی نظیر اس��ت؛ همچنان ک��ه بهائیت و 

وهابیت را ایجاد و تقویت کرد.
جمالی نوبندگانی تصریح کرد: به نظر می رسد تحرکات فرقه 
ش��یرازی ها به عنوان یک تفکر باطل ادامه خواهد داشت و البته 

همچنان با حمایت دولت انگلیس همراه خواهد بود.

سياست مجازی

توئیتهایظریف
محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه در سلس��له 
توئیت هایی نوش��ت: در دیدار امروز، به وزیر امور خارجه 
فرانس��ه گفتم: اتحادیه اروپا باید ای��االت متحده را ملزم 
به رعایت برجام کرده بجای اینکه با تکرار خواس��ته های 
نامربوط آن کشور تالش کند آمریکا را راضی نماید. برای 
دفاع از توافق هس��ته ای، حرف زدن صرف کافی نیست؛ 
ب��ه ویژه از آن جهت که ایاالت متحده حتی بر س��ر راه 
پایبندی اتحادیه اروپا به برجام مانع ایجاد می کند. ایاالت 
متحده و اروپایی ها باید به جای زیر س��وال بردن برنامه 
موش��کی ایران، تزریق صدها میلیارد دالر تس��لیحات را 
به منطقه ما متوقف کنند. برنامه موش��کی ایران توسط 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد محدود نشده است 
ولی ب��رای بازدارندگ��ی از تکرار رنجی که م��ردم ما در 
موش��ک باران ص��دام - که با حمایت غرب انجام ش��د - 
متحمل می شدند ضروری است. ایران از ابتدا، راه حل های 
سیاس��ی برای بحران های س��وریه و یمن پیشنهاد داد و 
همیش��ه آماده همکاری برای صلح در منطقه بوده است؛ 
البته با شرکای جّدی که هدف مشابهی داشته باشند و نه 

بازی های تبلیغاتی برای جلب رضایت )ترامپ(.

باجخواهی
علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد، در توئیتر خود 
نوشت: اس��تیضاح حق نمایندگان است تا به نمایندگی 
از م��ردم از وزیران دولت توضیح بخواهند و آنها هم باید 
متواضعانه و روش��نگرانه توضیح بدهند اما برخی از این 
حق در جهت باج خواهی سوءاس��تفاده می کنند. نباید به 
آنها باج داد بلکه باید موضوع را روش��ن کرد. این کار به 

نظارت مردم بر نمایندگان کمک می کند.

خطاببهبرخیازشیعیانلندنی
فیلمی از دبیرکل ح��زب اهلل لبنان در فضای مجازی 
پخش شده که او در یکی از سخنرانی های خود از رفتارهای 

نابخردانه شیعیان لندنی به شدت انتقاد کرده است.
سیدحس��ن نص��راهلل درپ��ی حمله پی��روان صادق 
شیرازی، روز جمعه به س��فارت ایران را شیعه انگلیسی 

خوانده است.

آگهى مناقصه عمومى 
موضوع مناقصه: انجام امور مربوط به پشتيبانى و خدمات عمومى شهردارى كمال شهر (آبدارچى ، نظافتچى ، تايپ، پيك ، اپراتور و ... ) طبق شرايط مندرج در اسناد 

مناقصه 
مدت قرارداد: 12 ماه و محل انجام پروژه شهرستان كرج ، كمال شهر ، شهردارى كمال شهر 

مهلت خريد اسناد: تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/28
مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/1/14

محل تحويل اسناد: كرج ، كمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى كمال شهر ، دبيرخانه شهردارى 
ميزان سپرده شركت در مناقصه: واريز مبلغ 1/325/000/000 ريال بابت سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب سيبا 0219326211008 بانك ملى بصورت نقدى يا بصورت 

ضمانتنامه معتبر بانكى و يا چك تضمين شده بانكى در وجه شهردارى كمال شهر ارايه گردد.
محل فروش اسناد مناقصه: شركت كنندگان مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از مراجعه به شهردارى و اخذ فيش به مبلغ 500/000 ريال بابت خريد اسناد مناقصه 

(غير قابل استرداد) ، با در دست داشتن معرفى نامه رسمى (ممهور به مهر و امضاء مدير عامل شركت) به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه نمايند.
شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مى باشد.

شرايط شركت در مناقصه: داشتن شخصيت حقوقى و داشتن صالحيت اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى در زمينه موضوع مناقصه
هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
هرگاه نفرات اول ، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

مهرداد ترابيان – شهردار كمال شهرساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ت اول
نوب

  آگهى مناقصه  شماره   ( 5860 /1396)  (ارزيابى كيفى)

1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوى
2-موضوع مناقصه: انجام خدمات حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى شركت گاز استان خراسان رضوى

3-شرايط اوليه متقاضيان:
الف) دارا بودن تاييديه از اداره كار و امور اجتماعى در امور حمل و نقل

ب) دارا بودن ظرفيت خالى ارجاع كار 
ج) دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى

4-ساير شرايط:
الف) ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى

ب) تكميل ارائه كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى
5-مهلت اعالم آمادگى: از تاريخ 96/12/22 لغايت آخر وقت ادارى 97/1/5

6-مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى : تا آخر وقت ادارى مورخ 97/1/19
7-محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى كيفى: دفتر كميته فنى و بازرگانى شركت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد- ميدان شهيد فهميده، كنار گذر آسايشگاه 

فياض بخش، جنب مجتمع آبى نگين، امور تداركات و عمليات كاالى شركت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه هيأت محترم وزيران و اصالحيه هاى بعدى آن مى باشد. 

شايان ذكر است دسترسى به متن اين آگهى، كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى در سايت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذير بوده و در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با 
تلفن 37072822-051 تماس بگيريد .

روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوىتاريخ انتشار نوبت اول:1396/12/22             تاريخ انتشار نوبت دوم:1396/12/23

ت اول
نوب

ت اول
نوب آگهى مناقصه عمومى

وزارت نيرو 
شرکت مديريت منابع آب ايران

شرکت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 

روابط عمومى شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان

شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومى «عمليات اجرايى ديواره حفاظتى خورد گرگيج شهرستان 

زهك از محل اعتبارات ماده 12» به 200963632000029 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه 

 از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 

امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 96/12/19 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 15 روز چهارشنبه تاريخ 96/12/23

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/1/21

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/1/21

پيمانكاران واجد شرايط مى بايست داراى گواهينامه صالحيت حداقل رتبه پنج در رشته آب صادره از سوى سازمان برنامه و بودجه كشور داراى 

ظرفيت ريالى و تعداد كار مجاز باشند.

مبلغ برآوردى: 2487819518 ريال بر اساس فهارس بها رشته آبخيزدارى و منابع طبيعى سال 1396 

مدت اوليه: 3 ماه شمسى 

تامين مالى پروژه از محل تحويل اسناد خزانه ميباشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: آدرس زاهدان خيابان دانشگاه ، 

دانشگاه 39 كدپستى 9816843141 دفتر حراست و امور محرمانه شركت و تلفن 05433429410-20

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 41934-021 دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768

شناسه آگهى: 157294

م�ردم چش�م  مقاب�ل  در 

از سخنان حضرت علی)ع( است در مسأله بیعت: 
مردم برای بیعت با من به ش��دت به هم می خوردند مانند به هم خوردن ش��تران تش��نه در روز ورود به آب که 
س��اربان آنها را رها کرده و عقال از پایش��ان برداش��ته باش��د، تا جایی که گمان بردم مرا خواهند کشت یا در حضورم 

بعضی بعض دیگر را نابود خواهند کرد. زیر و روی حکومت را اندیشه کردم به صورتی که خواب را از چشمانم گرفت، 
راه چ��اره ای جز جنگ با دش��منان یا انکار آنچه که محّمد)ص( آورده نیافتم، پس تحمل جنگ برایم آس��ان تر از تحمل 

کیفر الهی، و مشقت های این دنیا برایم سهل تر از مشّقت های آخرت بود.

maede.shirpour91@gmail.com

مائدهشیرپور

روزی ک��ه حمله به س��فارت 
عربس��تان و انگلیس رخ داد، دست بـه نقد

گرچه خود س��فارت ها نقش 
مستقیمی در تحریک مردم داشتند، اما بسیاری از 
رس��انه های اصالح طلب مقابل این عمل از جمالت 
سخت و تندی اس��تفاده کرده و تالش کردند این 
رفت��ار را به حزب اللهی ها نس��بت دهند، این رویه 
چن��د روز و چند ماه در آن رس��انه ها پا برجا بود و 
حت��ی به ق��دری ماجرا پیگیری ش��ده بود که این 
رس��انه ها در نق��ش مدع��ی برگ��زاری دادگاه های 
حمله کنندگان به سفارت را پیگیری می کردند. اما 
ام��روز همان رس��انه ها در مقابل حمل��ه به خاک 
کشور و پایین کشیدن پرچم جمهوری اسالمی در 
س��فارت از رویه ای دیگر پیروی می کنند. بر همین 
اس��اس ب��ا ف��رض اصل��ی محکومی��ت حمل��ه به 
س��فارتخانه های ایرانی و خارج��ی در ایران تفاوت 

دیدگاه ها را بررسی می کنیم.

علت حمله
در همان بحبوحه ترور دانش��مندان هسته ای 
خبر رس��ید که انگلیس در ترور ش��هید شهریاری 
دس��ت داش��ته و مردمی که اعت��راف انگلیس در 
برپایی کودتا را ش��نیده و پ��س از آن قراردادهای 
تاب��وت و توتون و تنباک��و را در ذهن مرور کردند 

نتوانس��تند جلوی خشم خود را بگیرند و به سمت 
س��فارت روانه شدند و آن اتفاقی رخ داد که نباید. 
در جریان س��فارت عربس��تان هم بعد از فاجعه ای 
که در منا رخ داد و منجر به ش��هادت بس��یاری از 
حجاجمان ش��د و در ادامه با اعالم شیخ نمر مردم 
احساساتی به سمت سفارت رفتند و... اما در همه 
این حمالت تعداد نفرات متعرض به سفارت بسیار 
بی��ش از آن چی��زی بود که در حمله به س��فارت 
ای��ران در لن��دن رخ داد و البته این حمله بس��یار 

زودتر از حمله لندن جمع شد!
اما در لندن 4 نفر اهل فرقه شیرازی معروف به 
آخوند انگلیسی طوری به سفارت جمهوری اسالمی 
تعرض کردند که توانستند پرچم را پایین کشیده و 
روی بالکن س��فارت بمانند!!! کسی هم به این چهار 
نفر تا س��ه س��اعت کاری نداشت و حتی بسیاری از 
رس��انه های معاند ای��ن تصاویر را پخش مس��تقیم 
می کردن��د!! اینها در حال��ی رخ داد که تعداد تجمع 
کنن��دگان مقابل س��فارت انگلیس و عربس��تان در 
داخلی کشور قابل مقایسه با آن چهار نفر متعرض به 

سفارت ایران نبود که پلیس با آنها مماشات کرد.

نوع برخورد
اما متاس��فانه بسیاری از رسانه های اصالح طلب 
که اتفاقا داعیه وطن پرستی و حرمت خاک کشور را 
دارند رفتار دوگان��ه ای در مقابل این حرکت از خود 
بروز دادند و به جای تقبیح پلیس انگلیس و پیگیری 
ماجرا و زیر س��وال بردن حفاظت این کش��ور سعی 
در به قولی ماس��ت مالی آن هم با عذرخواهی سفیر 
انگلیس داش��ته و حتی برخی ب��ا انتخاب تیرهایی 
مانند »گرای از قم به لندن« س��عی در ایجاد ایهام 

و دوگانگی در اذهان عمومی را داشتند!!
در حال��ی ک��ه همین ها در جری��ان حمله به 

س��فارت عربس��تان و انگلیس تالش بس��زایی در 
پیگیری ماجرا و محاکمه حمله کنندگان داش��ته 
و دادگاه ها را پوش��ش می  دادند اما اینبار بسیاری 
آرام و خونسرد از اشغال خاک کشور آن هم توسط 

چهار شیعه انگلیسی و تروریست گذشتند!!

مدعیان ایران پرستی
اینه��ا در حال��ی رخ می ده��د ک��ه همین به 
اصط��الح اصالح طلب��ان درباره حضور در س��وریه 
ب��ه بهانه کمک به وط��ن مواضعی تند داش��ته و 
می گویند باید در کش��ور ماند به کش��ور رسید اما 
وقتی تروریس��تی به خاک کش��ور چپ نگاه کرده 
و پرچ��م کش��ور را از خاک ای��ران در لندن پایین 
می کش��د!! نوع دیگری برخورد ک��رده و این رفتار 
را طبیعی جلوه می دهن��د و حتی می گویند نباید 

انتظار داشت که به  متعرضان شلیک می شده!!

مرغ همسایه
همین رفتارهاس��ت که باعث می ش��ود به این 
موضوع برس��یم که انگار ب��رای برخی تالش برای 
حمایت از ه��م حزبی حتی به قیمت از بین رفتن 
منافع ملی بهتر از هر چیزی اس��ت و گاهی برای 

آنها مرغ همسایه غاز است.

نکته مهم
ام��ا نکته مهم این داس��تان توجه به این اصل 
اس��ت که حمله اف��راد نزدیک ب��ه جریان آیت اهلل 
شیرازی به سفارت ایران در لندن، باعث شده است 
دو بحث در محافل سیاس��ی و رس��انه ای بار دیگر 
مطرح شود. یکی محکومیت حمله به سفارتخانه ها 

و دیگری ماهیت جریان آیت اهلل شیرازی.
درب��اره اول��ی، در این یکی دو روز مس��ئوالن 
کش��ور مدام از مصونیت اماکن دیپلماتیک، از این 
که س��فارتخانه هر کشور در حکم خاک ان کشور 
اس��ت و از محکومی��ت کار قبیحی به نام حمله به 
س��فارت ایران در لندن س��خن می گویند و البته 
ه��ر آنچه نیز می گویند دقی��ق و منطبق با حقوق 
بین الملل اس��ت. وقتی به س��فارت کش��ورمان در 
یک کشور خارجی حمله می شود، معموالً حداکثر 
آسیبی که به ایران می رس��د این است که اندکی 
خسارت به ساختمان زده می شود یا روند کارهای 
عادی سفارتخانه، س��اعاتی مختل می شود)جز دو 
استثنا در اردیبشهت 59 که عوامل عراق به سفارت 
ایران در لندن حمله کردند و 2 نفر را به ش��هادت 
رس��اندند و 17 مرداد 1377 که در حمله طالبان 
به سفارت ایران در افغانستان 9 شهید دیپلمات و 
روزنامه نگار داش��تیم(. همچنین در صورت تعرض 
به سفارت ایران، جمهوری اسالمی در برابر کشور 

میزبان در حالت طلبکاری قرار می گیرد.
ام��ا اگر قضیه برعکس ش��ود، یعن��ی در ایران 
حمله ای به س��فارت خارجی رخ دهد، تمام نظام و 
نیز منافع ملی ایران دچار آسیب می شود و این ایران 
اس��ت که در موضع انفعال ق��رار می گیرد و در دنیا 
محکوم می شود که نمی تواند امنیت سفارتخانه های 

خارج��ی را برغم تعهداتش حفظ کند در حالی که 
در جریان هر دو اتفاق تعرض به س��فارت ایران در 

اتریش و انگلیس این واقعه رخ نداد.
اما درباره جریان آیت اهلل شیرازی که در لندن، 
قم، کربال و نجف فعال اس��ت حرف و حدیث های 
زی��ادی وجود دارد. ع��ده ای آن را مروج و نماینده 
ش��یعه انگلیس��ی می دانن��د و به دریاف��ت پول و 
امکان��ات از دولت بریتانیا متهم می کنند و گروهی 
هم قائل بر این هستند که آنها فقط گروهی شیعه 
هستند که مرجع تقلیدشان شیرازی است و بس.

عالق��ه ای ب��ه ورود در ای��ن بحث ها ن��دارم و 
امیدوارم اتهاماتی که وارد می کنند عاری از صحت 
باش��د اما از دیدگاه من، یک جریان مذهبی شیعه 
که کارویژه اش توهین به مقدس��ات اهل س��نت و 
لع��ن و بی احترام��ی به خلفای اول تا س��وم و نیز 
عایش��ه همس��ر پیامبر)ص( اس��ت و اص��رار دارد 
از طری��ق رس��انه های متعددی مانند ش��بکه های 
ماهواره ای این توهین ها را جهانی کند و به س��مع 
و نظر همه و به ویژه مسلمانان اهل سنت برساند، 

نمی تواند جریانی معقول و پذیرفتنی باشد.

کار این ها با رویکرد برخی وهابیون تندرو که 
ش��یعیان را رافضی و کافر می دانند و به مقدسات 
ش��یعه توهین می کنند، هیچ تفاوتی ندارد چه آن 
ک��ه نتیجه نهایی چنین رویکردی، ایجاد و تعمیق 

کینه های مذهبی، عداوت و خونریزی است.
کس��ی که در ش��بکه ماهواره ای، مس��تقیم و 
صریح و علنی از چهره های مورد احترام اهل س��نت 
به بدی یاد می کند و لعن و نفرین ش��ان می کند یا 
بر روی تابلوی مقوایی، ش��عاری علیه عایشه همسر 
پیامبر)ص( می نویسد و با بادکنک های هلیومی به 
هوا می فرس��تد و فیلمش را به نام ش��یعه، در نت و 
ماهواره پخش می کند، نه فقط به اهل س��نت ستم 
می کند که ظلمی آشکار در حق شیعه روا می دارد.

این در حالی است که مراجع بزرگ شیعه هرگونه 
بی احترامی با مقدسات مذاهب اسالمی را حرام اعالم 
کرده ان��د. جریان ش��یرازی می تواند منتقد حکومت 
جمه��وری اس��المی یا هر نظام دیگری باش��د یا هر 
تعاملی با هر کش��وری برقرار نماید اما هیچ کس حق 
ندارد به نمایندگی از یک مذهب اسالمی، به مقدسات 

مذاهب دیگر توهین کند و دشمنی به بار آورد.

سکوت آقايان مدعی در برابر اشغال خاک کشور در لندن!

حرمت مرغ همسایه؟!

نمای نزديک
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

تعرضبهسفارتایراندرلندنخوشخدمتیانگلیسبهعربستانبود
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ورمان گفت: تعرض به سفارت جمهوری اس��المی ایران در لندن، 

خوش خدمتی دولت انگلیس بعد از خرید تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور است.
ب��ه گزارش مه��ر، امیر دریابان علی ش��مخانی درباره علت انفعال پلیس و دول��ت انگلیس در تعرض 
به س��فارت کش��ورمان در لندن، اظهار داش��ت: این بازی پینگ پنگی طراحی ش��ده دولت انگلیس بود که 

همزمان با سفر یکی از رهبران کشورهای منطقه به لندن انجام شد.
وی تعرض به س��فارت جمهوری اس��المی ای��ران در لن��دن را خوش خدمتی دول��ت انگلیس به خرید 

تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور دانست که به شکل بسیار مفتضح آن انجام شد.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در پاس��خ به اظهارات ضد ایران و مقاومت اس��المی ولیعهد عربستان، 
اظهار داش��ت: در منطق و ادبیات سیاس��ی منطقه ای ما، رژیم صهیونیستی و آمریکا بابت حمله به عراق و 
افغانستان به عنوان مروجان تروریسم و شرارت در منطقه هستند. وی افزود: رئیس جمهور اسبق آمریکا 
تالش کرد لفظ ش��ر را از رژیم اشغالگر قدس بردارد و در مقابل به کشورهایی که نوعاً تامین کننده صلح 

و ثبات در منطقه هستند اطالق کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به فرافکنی ولیعهد عربستان، تاکید کرد: این خطا ناشی از کم 
عقلی اس��ت که زمان باید پاس��خ آن را به او بدهد. متاسفانه حکام سعودی در طول حیات سیاسی خود با 

ترویج گروه های تکفیری، مرزهای خونینی را در جهان اسالم ایجاد کردند.
ش��مخانی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان 
ب��ه عنوان محور اقتصاد مقاومتی، اظهار داش��ت: یکی از نکات مورد تاکی��د و مرکز ثقل اقتصاد مقاومتی، 
ش��رکت های دانش بنیان اس��ت که عنصر اصلی و محوری س��اماندهی وضعیت نیروهای انسانی متخصص 
محس��وب می شود. وی گفت: جمهوری اس��المی ایران در 4 دهه انقالب، توسعه ای جهشی در حوزه نیروی 

انسانی تحصیل کرده داشته است که به نظر می آید آنان بیش از آنکه مشکل باشند، راه حل هستند.
دبی��ر ش��ورای عالی امنیت ملی، اف��زود: همانطور که این نیروهای تحصیل ک��رده در مقطعی از جنگ، 
نیروی اساسی موجود و عامل اصلی برتری ایران بر صدام شدند، امروز نیز این نیروها که تعدادشان ۵ 

میلیون دانشجو است نیروی محرکه و لکوموتیو اصلی قطار اقتصاد ایران می توانند باشند.
وی با اشاره به بازدید امروز خود از دو مرکز علمی دانشگاهی خصوصی و دولتی، گفت: در این مراکز 
ظرفیت های باالیی در عرصه دانش بنیان دیدم که نه در جنبه کمی بلکه در عمل توانسته اند قابلیت های 
خوب و راه های بس��یار مطلوبی برای ایجاد اشتغال و حل مسائل فنی راهبردی ارائه دهند و با هزینه های 

حداقلی کارآمدی بسیار خوبی داشته باشند.
شمخانی افزود: از دیدن نیروی انسانی شاغل در این مراکز علمی خوشحال شدم به ویژه آنکه دیدم 

دغدغه ملی جوانان که باید حل معضالت علمی کشور باشد را کامال مدنظر قرار دارند.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با اش��اره به تزری��ق بیرونی و غیربومی موضوع��ات فرعی مانند اینکه 
دغدغه های زنان کش��ورمان چیس��ت، اظهار داش��ت: بانوان کش��ورمان در حوزه های پیش��رو علمی و فنی 
همچون س��ایبری، ماهواره ای، موش��کی و پهپادی کارهای بس��یار خوبی انجام می دهند. وی گفت: درها به 

روی مردان و زنانمان باز است تا افتخار بیشتری را نصیب انقالب اسالمی ایران کنند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس:
انگلیس حمله به سفارت را جبران نکند کاهش سطح روابط را دنبال می کنیم


