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* آقای رئیس جمهور نباید خون شهید سردار سلیمانی را برای توجیه سیاست 
غلط خود که سازش با دشمن است مصادره می کرد. هشدار شهید سلیمانی 
درباره برجام سه ضلعی هنوز در فضای کشور طنین انداز است. بازی کردن 

با خون شهید عاقبت بدی دارد.
0916---6979
* حضور چشمگیر و بی نظیر مردم بعد از گذشت 41 سال از عمر انقالب در 
مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن در سراسر کشور دولتمردان و مسئولین را به 
اشتباه نیندازد. همه به عشق اسالم و رهبر و به عشق شهدای انقالب اسالمی 
آمدیم و باز هم می آییم ولی در کنار آن از دولت و مسئولین رضایت نداریم. 

چرا که در حق این ملت کوتاهی کردند و باید پاسخگو باشند.
رفیعی
* آقای روحانی شــما هر ســال حضور میلیونی مــردم در حمایت از نظام 
جمهوری اســالمی را از نزدیک مشــاهده می کنیــد کاش با برخورداری از 
چنیــن حمایت ملی و مردمی به اقتصاد مقاومتی توجه مضاعفی می کردید 
تا اینکه 6 سال را سرگرم مذاکره با غربی های بدعهد و منتظر انجام تعهدات 

نسیه آنان باشید.
0915---3097
* بنده یک کارگر بنا بودم که حدود 3 ســال اســت بیکار شده ام. هر جا به 
دنبال کار گشــتم موفق به پیدا کردن شــغل نشــدم و حاال مجبور شدم با 
تهیه یک وام خودرویی فرسوده خریداری کنم و مشغول مسافرکشی بشوم، 
خواســتم خدمت رئیس جمهور یادآوری کنم دولت شــما به ما محرومان و 
کارگران وعده های بســیاری داد که تا به امروز عملی نشــده است. آیا شما 

طعم شرمندگی یک مرد بر خانواده اش را چشیده اید؟!
031---0883
* درود و سالم بی پایان خداوند بر شرف و غیرت ملت حسینی کشورمان که 
در برف و باران، سرما و گرما و تهدید به بمباران در زمان جنگ و... به عنوان 
وظیفه ای دینی، اخالقی، سیاسی 41 سال است که در راهپیمایی یوم اهلل 22 
بهمن ماه شرکت می کنند و آن را جزو وظیفه ذاتی خود می دانند و اگر گله و 
شکوه ای هم از بی تدبیری ها و کاستی ها دارند آن را به مدیران ربط می دهند 
نه انقالب اسالمی. ملت حماسه ماندگار دیگری در 22 بهمن 98 خلق کرد 
که با اربعین سردار عزیز دل ها حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و 
همرزمانشــان قرین بود. خداوند هر روز بر عزت این ملت و رهبر بیفزاید و 

انقالب ما را به انقالب حضرت حجت)عج( متصل بفرماید.
8130---099 و 2846---0910 و 6960---0936
* امیدواریم آقای رئیس جمهور حرف مردم را در راهپیمایی خیره کننده روز 
22 بهمن امسال شنیده باشد و به جای حاشیه سازی هایی مثل همان مضمون 
سخنرانی 22 بهمن برای گره گشایی از مشکالت جامعه کاری انجام بدهد.
0914---4897
* مردم بابصیرت کشورمان با حضور در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن 98 ضمن 
تجدید میثاق با شهدا و امام راحل)ره(، وفاداری خویش را به نظام و والیت 
فقیه به نمایش گذاشتند. حال نوبت مسئولین است که بدون حاشیه سازی 
به رفع مشکالت اقتصادی اهتمام ورزند و با نگاه به درون، اقتصاد مقاومتی 

مشکالت جامعه را باز کنند و اال مردم اعتمادی به آنان نخواهند کرد.
0914---0811
* در طول 41 ســال گذشته همه مردم به این نتیجه رسیده اند که تنها راه 
پیشــرفت مقاومت در مقابل دشمنان اســت ولی مدعیان اصالحات چنبره 
زده بــر قدرت اصرار به مذاکره و ســازش دارند و جالب اینکه به رغم همه 

عقب نشینی هایی که کرده اند نتوانسته اند مشکلی را حل کنند.
0914---6494
* خداونــد بر درجات امام راحل بیفزاید که چه بر حق فرمودند اگر ســپاه 
نبود کشور هم نبود. همین افتخار برای سپاه بس که یک فرد سپاهی مثل 
شــهید سلیمانی توانست به مقامی برسد که جامعه را به حرکت دربیاورد و 

به حق سردار دل ها بشود.
0912---7345
* امثــال واعظی به چه دلیل و اجازه ای در گلســتان اعالم می کنند آماده 
مذاکره ایم؟ مذاکره بر سر چه چیزی؟ مذاکره با کی؟ قاتل سردار دلها؟ طی 
این مدت هر چه داشــتیم به دشمن دادید دیگر چه چیزی مانده است که 
می خواهید تحویل دشمن دهید؟ نکند بر سر موشک ها می خواهید مذاکره 

کنید؟
یک هم وطن جانباز

* ملت ایران توانسته با برپایی حکومتی بر پایه دین 41 سال مقاومت کند 
و پیشــرفت هم بکند. امیدواریم این انقالب به انقالب بزرگ ولی اهلل االعظم 

امام زمان منتهی بشود و همه شاهد قدوم مبارک آن حجت الهی باشیم.
0919---7528
* هزینه مالی برای فناوری فضایی و موشــکی، عاقالنه ترین راه حفاظت از 
منافع ملی در مقابل رژیم های ددمنش چون شــیطان بزرگ و رژیم جعلی 
است. جناب زیباکالم اگر صداقت دارد برود نسبت به هزینه تجاوزات نظامی 

کشوری که در آن تحصیل کرده انتقاد نماید.
سیدعمران الفتی
* روز یوم اهلل 22 بهمن موفق نشدم در کنار دیگر اقشار جامعه در راهپیمایی 
شــرکت کنم و در کارخانه ای در شهرک صنعتی امامزاده عبداهلل شهر آمل 
قطعات و لــوازم یدکی خودروهای داخلی را در تریلی ام بارگیری می کردم، 
احساس غرور کردم وقتی دیدم در این کارخانه، جوانان مشغول تولید قطعات 
خودرو بودند خواســتم پیشنهاد کنم برخی مسئوالنی که بیمار واردات کاال 
به داخل کشــور هستند حتما یک بازدیدی از این کارخانه داشته باشند تا 

شاید تجدیدنظری در تصمیمات شان بکنند.
0919---2434
* با منابع و خاک حاصلخیز اســتان خوزســتان می تــوان تا 150 میلیون 
جمعیت را اداره کرد. مشــکل دولت و دولتی ها این اســت که نگاه خود را 

فقط به برجام و خارج دوخته اند.
0914---2577
* در اخبار آمده که ائتالف ســعودی از اعزام بیماران یمنی به خارج کشور 
بــرای مداوا و درمان جلوگیــری می کند. داغ ننگ این جنایت جنگی تا ابد 
بر پیشــانی این رژیم کودک کش خواهد ماند. آل ســعود در آینده نزدیک 

محاکمه خواهند شد.
0918---0291
* مطلبــی بــا عنوان »چاره مهــار گرانی، مدیران جهادی اســت« به قلم 
مدیرمســئول آفتاب یزد پس از حدود 7 ســال را باید به فال نیک گرفت و 
گفت چرا این قدر دیر؟! و چرا طی این مدت به انتقادهای دلســوزانی چون 
روزنامه وزین کیهان حمله می کردید؟! ان شاءاهلل که طی مدت قلیل باقیمانده 

بتوانید جبران کنید.
0914---8902
* مدت 3 ماه اســت که احســاس پولدار بودن می کنم! چرا که دولت بنده 
را با حقوق دو میلیون و 700 هزار تومان از دریافت کمک معیشــتی محروم 
کرده اســت. در ضمن به مادرم نیز که هیچ حقوق و مستمری ندارد کمک 

معیشت پرداخت نمی شود.
0991---7448
* چندین سال است که دولت متعهد می شود نظام همسان سازی حقوق را 
اجرا کند ولی به علت عدم نظارت مجلس، این مسئله گویا فقط برد تبلیغات 
انتخاباتی دارد و هیچ  اهتمامی از سوی دولت و مجلس برای یکسان سازی 

حقوق بازنشستگان صورت نمی گیرد. چرا؟
0916---2805
* برای شــرکت در انتخابات شناســنامه و کارت ملی الزم است با توجه به 
لزوم تعویض کارت ملی افراد و هزینه های زیاد تعویض آن، عده ای از مردم 
ضعیف جامعه که شــوق شــرکت در رای دادن را هم دارند قادر به تامین 
هزینه آن نیســتند آیا دولت تدبیری برای این گونــه افراد فاقد کارت ملی 

جدید نموده است؟!
حسینی

سوء مدیریت و تحمیل تورم
یعنی خوشحال کردن 83 میلیون ایرانی؟!

بخش هایی از سخنان آقای روحانی در راهپیمایی 22 بهمن، دوپهلو و به نوعی 
تخطئه عملکرد خود وی بود.

روحانی با وجود 10 بار انتخاب شــدنش در انتخابات مختلف، اخیراً مهندسی 
شــده بودن و انتصاباتی بودن انتخابات را القا کرده و با اســتقبال سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا، گروهک های تحریم کننده انتخابات و رسانه های بیگانه قرار گرفته بود.
او دیروز گفت:  اگر رژیم فاســد گذشته به مردم اجازه انتخاب می داد نیازی به 
انقالب نبود. اگر رژیم گذشته مردم را آزاد می گذاشت تا در نوع حکومت، حکومت 
را برگزینند و انتخاب کنند و در نوع قانون اساسی، قانون اساسی مورد نظر خود را 
انتخاب کنند و بین استقالل و وابستگی مردم استقالل را انتخاب کنند و اگر رژیم 

گذشته به یک انتخابات سالم آزاد ملی تن می داد انقالبی نمی شد.
وی افزود: انقالب بر مبنای آن بود که در انتخابات بسته شده بود. انسداد در و 
دروازه انتخابات مردم را هدایت کرد تا از مسیر یک انقالب بزرگ این زنجیر را پاره 

کنند و راه را بر انتخابات باز کنند.
روحانی در ادامه با یادآوری حادثه سقوط هواپیمای مسافربری )مقارن با حمله 
موشکی به پایگاه آمریکا در بغداد( گفت: آن روز که هواپیما در کنار فرودگاه سقوط 
کرد و قلب ما و رهبری را سوزاند، مردم از ما عذرخواهی خواستند و نیروهای مسلح 
ما عمل کردند و سریعاً از مردم عذرخواهی کردند و اعالم کردند که دقت خواهند 

کرد چنین  اشتباهی هیچگاه تکرار نشود.
وی همچنین اظهار داشت: اگر کاری کنیم که همه ما احساس پیروزی کنیم 
کار انقالبی است، انقالب یعنی اقدامی  کنیم به نفع همه ملت. هر وقت  اقدامی به 
نفع همه ملت کردیم و 83 میلیون نفر را خوشــحال کردیم کار ما انقالبی اســت. 
هروقت10 میلیون نفر را خوشــحال و 10 میلیون نفر نگران و بقیه را مردد کردیم 

باید فکر کنیم کجای کار ما ایراد دارد.
روحانی افزود: گاهی انتخاب بین این یا آن غلط اســت، مقاومت یا دیپلماسی 
غلط است، هر دو، هم مقاومت و هم دیپلماسی، شهید سلیمانی هم سردار میدان 
جنگ بود و هم یک دیپلمات ارشد در مذاکره بود. شهید سلیمانی در مسیر رفتن 
به جلسه گفت وگو با نخست وزیر عراق شهید شد. شهید سلیمانی به سمت میدان 
جنگ نمی رفت، به سمت میدان دیپلماسی می رفت که شهید شد. شهید سلیمانی 
در میدان جنگ ســردار قوی و در میدان مذاکره دیپلماتی قدرتمند و عزتمند بود.

باید همه ابعاد شهید سلیمانی را مدنظر قرار دهیم.
این اظهارات در حالی است که سوء مدیریت شدید و توجیه ناپذیر آقای روحانی 
موجب نارضایتی شدید مردم و موج سواری دشمنان شده است؛ چنان که نظرسنجی ها 
محبوبیــت روحانی را 7 درصد و میــزان مخالفت با وی را بالغ بر 76 درصد عنوان 
می کنند. همین سوء مدیریت موجب اغتشاش در دی ماه 96 و آبان 98 شد و آخرین 
بار با غافلگیر کردن مردم در ماجرای 3 برابر کردن قیمت بنزین، موجب بروز آشفتگی 

در بازار و فشار بر معیشت مردم شد.
آقای روحانی در حالی اصرار بر زنده نگه داشتن ماجرای تلخ سرنگونی هواپیمای 
مســافربری دارد که هرگز نه درباره کوتاهی خود در این ماجرا )عدم توقف پروازها 
مقارن عملیات موشکی علیه پایگاه نظامی آمریکا( و نه درباره سوء مدیریت فاحش 

اقتصادی و دیپلماتیک و خسارات حاصله از آن، از مردم عذرخواهی نکرده است.
او در حالی از ضرورت خوشحال کردن 83 میلیون ایرانی به جای 10 میلیون 
نفر سخن می گوید که قاطبه مردم -اعم از آنهایی که به او رأی داده و آنها که رأی 

نداده اند- از عملکرد او ناراضی هستند.
و باالخره این که هرگز از دل دیپلماســی شهید سلیمانی، خسارت هایی مانند 
برجام )امتیاز نقد به دشمن دادن و وعده نسیه گرفتن( بیرون نیامد؛ چنان که آن 
شهید واالمقام علناً از روند برجام و تداوم آن در قالب 2 و 3 انتقاد کرد و آن را نقشه 
دشمن برای تضعیف اقتدار ملت و نظام اسالمی معرفی نمود. سلیمانی هرگز اجازه 
نداد طرف مذاکره، او را تحقیر کند، هرگز طرف آمریکایی را »بسیار مؤدب« نخواند 
و امضای دشمن را »تضمین« ننامید و هرگز به دشمن التماس نکرد؛ نفوذناپذیر بود 
و به همین دلیل توسط دشمن ترور شد. این عقده گشایی دشمن را مقایسه کنید با 
تیترهای اولی که آقای روحانی برای VOA و BBC و رسانه های صهیونیستی و 

مقامات آمریکایی فراهم می کند!!
جروزالم پست: ایران

به اطالعات میلیون ها تبعه اسرائیل دست یافته است
منابع صهیونیستی از دسترسی احتمالی ایران به اطالعات افسران ارشد اطالعاتی 

اسرائیل خبر می دهند.
میدل ایست مانیتور در گزارشی نوشت: به دنبال آشکار شدن اشتباه »فاجعه بار« 
سایبری حزب لیکود اسرائیل، گزارش ها حاکی است ایران و سایر نهادهای اطالعاتی، 
احتماال به داده های شــخصی افسران ارشد و مقامات اطالعاتی اسرائیل دسترسی 
پیدا کرده اند. در این اشتباه عملیات سایبری، داده های خصوصی بیش از 6 میلیون 

رای دهنده اسرائیلی )صهیونیست( برمال شده است. 
روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« نیز به نقل از »هارل منساشری« موسس 
شــین بت- سازمان اطالعات امنیت داخلی اسرائیل- اعالم کرد این حادثه از منظر 

ماهیت بسیار بدی که داشت، مایه نگرانی شدید است زیرا اطالعات شخصی و واقعی 
تمام اتباع باالی 18 سال در این عملیات در معرض دید عموم قرار گرفته است.

منساشری افزود: »بسیاری نهادها از جمله سازمان های اطالعات خارجی احتماال 
به اطالعات  شخصی »مقامات ارشد حزب لیکود، رهبر شین بت، رهبر موساد )سازمان 
جاسوسی خارجی اسرائیل( و دیگران دسترسی دارند. شرکت های خصوصی فراوانی 

هم هستند که خواستار این اطالعات خواهند شد.«
در همین حال روزنامه »تایمز اســرائیل« این عملیات را »یکی از بزرگ ترین و 

نگران کننده ترین عملیات درز اطالعات در تاریخ اسرائیل« خوانده است.
به نوشته میدل ایست مانیتور، این رسوایی تهدیدی است علیه »بنیامین نتانیاهو« 
که چند هفته پیش سازمان حفاظت اطالعاتی شخصی اسرائیل با تایید این خبر اعالم 

کرد تحقیقات خود را درباره عملیات درز اطالعاتی آغاز خواهد کرد.
هفته گذشته شکایتی به کمیسیون انتخابات رژیم صهیونیستی ارجاع شد که 
براساس آن، حزب لیکود با استفاده از دسترسی خود به اطالعات رای دهندگان، بخشی 
به عنوان اطالعات داده ها از تمام اتباع اســرائیل که در سن رای هستند ایجاد کرده 
است. بنا بر گزارشات، اطالعات داده شده شامل نام کامل، جنسیت، آدرس منزل و 
در بسیاری موارد شماره تلفن همراه و انتخاب سیاسی میلیون ها نفری است که در 

این عملیات درز اطالعات، تحت تاثیر قرار گرفته اند.
انصاری: احزاب اصالح طلب

لیست انتخاباتی مشترک می دهند
سرلیست نامزدهای اصالح طلب در تهران تصریح کرد احزاب اصالح طلب لیست 

مشترک انتخاباتی می دهند.
مجید انصاری ضمن ســخنانی در نشست حزب ندای ایرانیان گفت: مشارکت 

حداکثری می تواند مجلس را از یکصدایی به چند صدایی هدایت کند. 
وی افزود: شورای عالی تصمیم گرفتند که به عنوان شورای عالی اصالح طلبان 
لیســت نداشــته باشند. شــورا البته به احزاب مجوز داد که لیست داشته باشند و 
سیدمحمد خاتمی هم نیز در جلسه اخیر تاکید داشتند احزابی که کاندیدا نداشتند 
از یأس و تخریب کســانی که شــرکت کردند پرهیز کنند. آقای خاتمی به شورای 
عالی توصیه کردند هر کجا که نامزد دارند از نامزدهای اصالح طلب در سراسر کشور 

حمایت شود.
انصاری تاکید کرد: قرار بود لیست انتخاباتی جمعی از احزاب اصالح طلب دیشب 
نهایی شــود که به زودی نهایی می شود. ظاهرا حزب کارگزاران هم لیست مستقل 
می دهد که 10 الی 15 نفر از نامزدها مشترک هستند. حزب کارگزاران لیست 22 

نفره یا 23 نفره ارائه می دهد.
مجید انصاری درباره سرلیستی خود گفت: هم در لیست ائتالف احزاب اصالح طلب 

و هم لیست  حزب کارگزاران سرلیست هستم.
انصاری خاطرنشان کرد: اگر به مجلس رفتم قانون جامع انتخابات را کلید خواهم 
زد و در سال اول و دوم مجلس باید این قانون اصالح شود و مرزها باید تعیین شود؛ 

شورای نگهبان االن بخش عمده از اجرا و نظارت را با هم انجام می دهد.
وی گفت: برخی روش ها درســت نیســت؛ با روش های تحکم از باال نمی توان 
جوان امروزی را قانع کرد که به ســمت دین تشویق شود و این قانون ها در مجلس 

قابل اصالح است.
عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه با صحنه را خالی کردن مشکالت حل 
نمی شود، گفت: با صحنه را خالی کردن فقط اندیشه های خود را داوطلبانه به غیر 
واگذار کردیم؛ در صحنه سیاســی کسی تعارف نمی کند که بیایید حق خودتان را 

بگیرید وجود یک اقلیت قوی از یک اکثریت بی خاصیت بیشتر است.
عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه اشکاالت جدی به برخی از اصالح طلبان 
و دولت وارد است، گفت: در سایر امور هم اصالح طلبان بهتر می توانستند عمل کنند.
سرلیستی مجید انصاری در فهرست اصالح طلبان در حالی است که این طیف 
این بار ترجیح دادند محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید و شورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان، این بار نامزد انتخابات نشود. محمدعلی افشانی شهردار پیشین تهران 

که نامزد شده بود، ترجیح داد انصراف دهد.
پرونده حقوق های نجومی وزارت نفت

چرا با امضای سه نفره بسته شد؟
رسیدگی دیوان محاسبات به حقوق های نجومی ناتمام مانده است.

روزنامه رسالت با اشاره به مورجه دادستان دیوان محاسبات با روزنامه شرق نوشت: 
رســیدگی در دیوان محاسبات بر اساس ترمینولوژی حقوقی حاکم بر آن که همانا 
140 ماده از قانون محاسبات عمومی و 47 ماده از قانون دیوان محاسبات می باشد، 
به گونه ای است که هر تخلف مالی که منجر به احراز تخلف یا اعالم برائت می گردد، 
باید با صدور رأی رکن صاحب رأی بدوی یعنی هیئت های مستشاری و رکن صاحب 

رأی قطعی یعنی حاکم شرع دیوان محاسبات باشد.

بــه عبارتی هر نوع مصالحــه یا رفع و رجوع تخلف بدون صدور دادخواســت 
و بــدون صــدور رأی بدوی و قطعی و معلوم شــدن مجازات متخلــف و تقویم و 
تســجیل میزان تخلف خارج از اختیار رکن صاحب رأی، مخل اختیارات این رکن 
خواهد بود که در برخی از پرونده های حقوق های نجومی شــاهد بودیم، بدون آنکه 
رکنی از ارکان رأی دیوان را دور زده و با تنظیم یک صورتجلســه اختیار مستشــار 
 و حاکــم شــرع را مال خود کــرده و در مقام رفع و رجــوع پرونده حقوق نجومی 

برآمده اند.
کدام ماده از مواد قانون دیوان محاســبات به دادستان یا دادیار یا معاون دیوان 
و یا یک حسابرس کل اجازه رفع و رجوع یک پرونده تخلف بخوانید صدور رأی در 
مورد یک پرونده کوچک را می دهد که در مانحن فیه در مورد تخلف نجومی بگیری 

مدیران نفتی داده شده است؟
آیا رئیس، دادســتان، مستشاران و حاکم شرع دیوان از مفاد صورتجلسه مروخ 
94/9/9 در مورد حقوق های نجوی مدیران ارشــد وزارت نفت و شرکت های تابعه 
اصلی و فرعی آن ممضی به امضای 3 نفر از 8 نفری که نامشان در ذیل صورتجلسه 

آمده، آگاهند؟
گیریم که حقوق های نجومی که مقام معظم رهبری آن را حرام شرعی نامیدند 
را به امان خدا رها کنیم، در کدام نظام حقوقی امضای 3 نفر اقلیت در یک نشست 8 
نفره معتبر است که در مورد حقوق های نجومی شرکت های تابعه وزارت نفت معتبر 
تلقی شود؟ آیا مستشــاران و حاکم شرع صاحب رأی در دیوان، صورتجلسه مورخ 
95/9/9 را بدون صدور یک فقره دادخواســت، بدون صدور رأی رد و اســترداد یک 

ریال وجه و بدون اعمال یک مجازات ساده اداری تایید کرده اند؟
این سه نفر از آن 8 نفری که نامشان در صورتجلسه 95/9/9 آمده، بر اساس کدام 
معیار و اختیار قانونی میزان حقوق و مزایای باالی 24 میلیون و 570 هزار تومان را 

قانونی و مبالغ مازاد بر این سقف را قابل استرداد دانسته اند؟
وجود مازاد دریافتی از چه مقطع زمانی و کدام سال مالی محاسبه شده؟ و به 
چه حسابی باید واریز می شد؟ مگر سال مالی 94 شرکت نفت در بازه زمانی 95/9/9 
پایان نیافته بود؟ مگر حساب های شرکت نفت در این تاریخ بسته نشده بود؟ پس 
چرا اسمی از خزانه و لزوم واریز وجه اضافه به حساب درآمد عمومی در صورتجلسه 
تنظیمی نیست؟ چرا؟ مگر خزانه واضح ترین مصداق بیت المال نیست؟ مگر دیوان، 
حافظ و پاسدار بیت المال نیست؟ آیا یک ریال از آن بیست و چند میلیاردی که در 
متن صورتجلســه مورخ 95/9/9 نفتی ها آمده صرف نظر از محل تامین آن که خود 

یک مسئله است، به خزانه واریز شده؟
دادستان محترم دیوان می گوید با برخی از دستگاه ها بر سر صالحیت های دیوان 
اختالف نظر داریم، اما آیا بر سر عملکرد مالی دیوان محاسبات هم با رئیس محترم 
دیوان سر صالحیت دیوان اختالف نظر دارید؟ اگر ندارید، آیا به تخلف کمک 3 میلیون 
تومانی بن خرید اهدایی دیوان به اعضای کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس که 
به رسانه ها توسط دیده بان شفافیت کشیده شد هم به بهانه عدم صالحیت رسیدگی 

نکرده و نسبت به رد و استرداد وجه اقدام نکرده اید؟
ســخن در مورد عملکرد عالی ترین محکمه مالی و محاســباتی کشور که در 
دولت یازدهم و دوازدهم به یک اداره از اداره جات دولتی تبدیل و شأن پاسداری از 
بیت المال آن فروکاهیده شد، بسیار است. جا دارد اعضای مجلس آتی دهم با انتخاب 
ارکانی مسئول و کاربلد که از توان تجربی و بضاعت علمی و اهلیت در حوزه مالیه و 
محاسباتی برخودار باشند، به این کالبد فشل شده نظارت، خون جدید تزریق نمایند 
و با گزینش رئیس، دادستان و مستشاران کاربلد، مالیه چی و محاسباتی، کار دیوان 

را روی ریل نظارت صحیح باز گردانند.
بروکینگز: تحوالت خاورمیانه

به نفع ایران پیش می رود
یک اندیشــکده آمریکایی معتقد اســت مجموع تحرکات آمریکا موجب شده 

خاورمیانه به سمتی پیش رود که به شکل فزاینده ای به نفع ایران است.
وب سایت اندیشکده بروکینگز در تحلیلی نوشت: در وضعیت گسترش تنش میان 
ایران و ایاالت متحده، سه واقعیت کلیدی نمایان شده است؛ عدم برخورداری آمریکا 
از راهبردی مشخص، حرکت خاورمیانه به نفع ایران و نیاز واشنگتن به راه هایی برای 

اولویت بندی دوباره در منطقه.
راهبرد آمریکا در برابر ایران و حتی کل منطقه، راهبردی آشفته و ناشیانه است. 
دولت ترامپ اقداماتی انجام می دهد که کامال در تضاد با اهداف راهبردی است. از یک 
سو در راهبرد امنیت ملی و دفاعی اش، کاهش تمرکز بر خاورمیانه و رقابت قدرت با 
چین و روسیه را هدف گذاری می کند و از سوی دیگر اقدامات و سیاست هایی را پیش 
می گیرد که افزایش تنش در روابط با ایران و بنابراین گرفتاری بیشتر در خاورمیانه 

و همچنین گسترش نفوذ روسیه و چین را به همراه دارد.
خاورمیانه در مسیری پیش می رود که به شکلی روزافزون به نفع تهران است. 
مسائل سوریه، لبنان، عراق و یمن و حتی موضع گیری های کشورهای خلیج فارس 
از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی به گونه ای پیش می رود که دلخواه 
تهران است. ظرفیت و قابلیت نیروهای نیابتی ایران در گستره منطقه در حال رشد 

است و تهران همیشه راهی برای تامین سرمایه اولویت هایش می یابد.
ایاالت متحده همچنان در برزخ خاورمیانه گرفتار مانده است.

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
شنبه 2۶ بهمن ۱۳۹۸ 
2۰ جمادی الثانی ۱۴۴۱ -شماره 22۴۰۵

گفت و شنود

گفت: برخی از نامزدهای نمایندگی مجلس تعداد زیادی، نزدیک 
به 30 تا 40 عکس یکجور و یکسان خود را روی دیوار ها یا تابلوها 

کنار یکدیگر چسبانده اند!
گفتم: که چه بشود؟! 

گفت: چه عرض کنم؟! شــاید تصور کرده اند که با این کارشان 
توجه مردم بیشتر جلب می شود؟!

گفتم: ُخب اینکه عذر بدتر از گناه است و مردم می گویند 
کاندیدایی که مصلحت خــودش را درک نمی کند چطوری 

ممکن است که مصلحت یک ملت را درک کند؟!
گفت: شــاید هــم می دانند به درد مجلــس نمی خورند و رای 
نمی آورند و با چســباندن ده ها عکس یکســان می خواهند خودی 

نشان داده باشند!
گفتم: یارو به همسرش گفت؛ امروز حلوا درست کن ببینم 
حلوا چیه؟ همسرش گفت؛ نیم کیلو آرد و سه کیلو شکر الزم 
داره! یارو با تعجب گفت؛ سه کیلو شکر برای نیم کیلو آرد؟! 
همســرش گفت؛ من که می دونم از حلوا خبری نیست پس 

بذار شیرین تر باشه!      

سرویس سیاسی-
با متهم  وزیر خارجه آمریکا 
کــردن ایران به خــودداری از 
بر اساس قواعد جهانی«،  »بازی 
گفت  گستاخانه  اظهارنظری  در 
تهران باید همین حاال کنوانسیون 
»پالرمو« و کنوانســیون تأمین 
را   )CFT(تروریســم  مالــی 

تصویب کند. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و 
تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید 
کنوانســیون »پالرمو« و کنوانسیون 
تأمین مالــی تروریســم)CFT( را 

تصویب کند.
وی در توییتر نوشت: مدت هاست 
که ایران باید به تعهداتش عمل کرده 
و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه 
با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم 
بــازی کند. ایران بایــد همین حاال 
کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین 

مالی تروریسم را تصویب کند.
به گزارش فارس، همزمان مورگان 
اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا با انتشار پیامی در توییتر، ایران 
را به عــدم پایبندی به تعهداتش در 
قبال مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم بر اســاس قوانین کارگروه 
اقدام مالــی )FATF( متهم کرده و 
باید کنوانسیون های  ایران  نوشــت: 
پالرمــو و تأمین مالی تروریســم را 
تصویب کند یا با تمام اقدامات تقابلی 

FATF روبرو شود.
تقالی آمریکا 

FATF برای پیوستن ایران به
این اولین بار نیست که مقامات 
ارشــد آمریکایی برای تصویب لوایح 
مرتبط بــا FATF در ایــران، تقال 

می کنند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا- 
 FATF مهر 98- از عدم تصویب لوایح
توســط ایران به شــدت انتقاد کرد و 
مدعی شد که اقدامات ایران تهدیدی 

برای امنیت جهانی به شمار می آید.
 پمپئــو در توییتر نوشــته بود: 
»اگر ایــران در مبارزه با تأمین مالی 
 تروریسم و پایبندی به استاندارهای 
ضدپولشویی جدی است، کنوانسیون 
پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین 
مالی  تروریســم را به صــورت فوری 

تصویب کند«.
استیو منوچین، وزیر خزانه داری 

آمریــکا نیز تیرماه ســال جاری در 
نشســت کارگروه اقدام مالی، به طور 
رســمی   اعالم کرد که FATF اقدام 
به پیشــگیری از دور زدن تحریم ها 

می کند.
در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ 
30 نوامبر 2017 )9 آذر 1396( یعنی 
دقیقاً یک روز بعد از اعالم وصول الیحه 
الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با 
تأمین مالی  تروریسم در صحن علنی 
مجلس شــورای اســالمی، مارشال 
بیلینگزلی دســتیار وزیر خزانه داری 
آمریکا و رئیس وقت FATF، صراحتاً 
در پاسخ به یکی از نمایندگان کنگره 
آمریکا تأکیــد کرده بــود که برای 
حفظ فشــارها به ایران و جلوگیری 
از دور زدن تحریم های آمریکا توسط 
کشورمان به خصوص سپاه، ضرورت 
دارد ایران قوانینــی درباره مقابله با 
تأمین مالی  تروریســم و پولشــویی 

تصویب و اجرایی کند.
پیش از این نیز سیگال مندلکر، 
معاون خزانه داری آمریکا نســبت به 
طوالنی شــدن روند تصویــب لوایح 

مرتبط با FATF معترض شد.
خوان زاراته، معاون سابق وزارت 
خزانــه داری آمریکا نیز چندی پیش 
گفته بود: برای قــرار دادن ایران در 
تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای 
 FATFاین کشــور، به حضور کامل
نیاز اســت. برای اینکه ایران از نظام 
 FATFمالی منزوی شود، الزم است
برای تایید قضاوت هایی پیرامون نظام 
مالی ضد پولشویی و مبارزه با  تروریسم 

مداخله کند.
همچنین ماتیو لویت، مدیر برنامه 
مقابله با  تروریســم و جاسوســی در 
»موسســه واشــنگتن در امور خاور 
نزدیــک« چندی پیــش گفته بود: 
نظارت هــای FATF بر فعالیت های 
بین المللی ایران باید افزایش یابد. یکی 
از روش های تضعیف محور مقاومت 
و قدرت افزائــی جنگ هــای نیابتی، 
گسترش نظارت بر فعالیت های بانکی 

ایران است.
آب پاکی 

روی دست بزک کنندگان
اظهارات وزیر خارجه آمریکا بار 
دیگر آب پاکی را روی دســت بزک 
کننــدگان FATF ریخت. حامیان 
FATF بارهــا مدعی شــده اند که 
مقامات آمریکایی مخالف پیوســتن 

ایران به گروه ویژه اقدام مالی هستند. 
برخالف این ادعا و بر اساس مستندات 
متعدد، واشنگتن در پی تصویب لوایح 
خســارت بار مرتبط بــا FATF در 

ایران است.
 -)FATF(کارگروه اقــدام مالی
اسفند 97-  با انتشار گزارشی صراحتاً 
اعالم کرد که اجرای مؤثر تحریم های 
مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای 
ایران بــرای دور زدن تحریم را ذیل 
رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار 
جمعی خود تعریف کرده و با جدیت 

تمام در پی اجرای آن است.
در همان مقطع مارشال بیلینگزلی 
دســتیار وزیر خزانــه داری آمریکا و 
رئیس وقت FATF گفته بود:»رسیدن 
قیمت دالر به 14 هزار تومان نتیجه 

تالش های ما بود«.
به اذعان اندیشکده های آمریکایی، 

اکنون تحریم ها به سقف خود رسیده 
و این در حالی اســت کــه این ابزار 
آمریکا  خواسته  نتوانسته  غیرقانونی 
درخصــوص ایران را بــرآورده کند. 
بنابراین واشنگتن در پی آن است تا 
گلوگاه های اقتصادی کشورمان را با 
ابزارهای دیگر مســدود کند، یکی از 

این ابزارها FATF است.
به عبــارت دیگر آمریــکا برای 
اجرای دقیق تــر و موثرتر تحریم ها، 
نیاز شدیدی به اطالعات اقتصادی و 
مالــی دارد تا جلوی دور زدن تحریم 
توســط ایران را بگیرد. بنابراین برای 
دسترسی به این بخش، نیاز شدیدی 
 FATF به اجــرای اســتانداردهای
توسط ایران دارد. در صورت دستیابی 
آمریــکا به این اطالعــات، دور زدن 
 تحریم ها توسط ایران بسیار سخت تر 

خواهد شد.

FATF قابل توجه حامیان
پمپئو: ایران باید به سرعت پالرمو و CFT را تصویب كند

پاسخ سنگین ایران به  ترور 
سپهبد قاسم سلیمانی مجلس 
ســنای آمریکا را بر آن داشت 
تا قطعنامه محدویت اختیارات 
جنگی  ترامپ علیــه ایران را 

تصویب کند.
مجلس سنای آمریکا در تازه ترین 
اقدام خود قطعنامه ای را به تصویب 
رسانده که خواستار ممنوعیت اقدام 
نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره 
اســت. این قطعنامه در رای گیری 
پنجشنبه شــب سنای آمریکا با 55 
رای موافق در برابر 45 رای مخالف 

تصویب شد.
»دونالد  ترامپ« چهارشنبه شب از 
سناتور های جمهوری خواه درخواست 
کرده بود علیه این قطعنامه رای دهند 
و گفت: تصویب این قطعنامه »پیام 
بسیار بدی مخابره و ایران را بسیار 

خوشحال خواهد کرد.«
 ترامــپ در توییتــر نوشــت: 
»دموکرات ها تنها با هدف به دردسر 
انداختن حــزب جمهوری خواه این 
کار ها را انجام می دهند. اجازه ندهید 

این اتفاق رخ دهد.«
در ایــن طــرح که از ســوی 
ســناتور »تیم کین« ارائه شــده از 

 ترامپ درخواســت می شــود همه 
خصومت های هدفمند خود را علیه 
ایــران ظــرف 30 روز کاهش دهد 
مگر اینکه سنا آنها را تصویب کند. 
بررسی این قطعنامه در جریان سه 
هفته محاکمه برای استیضاح  ترامپ 
متوقف شــده بود. استیضاح  ترامپ 

هفته گذشته پایان یافت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، 
بر اســاس این قطعنامــه، هرگونه 
اقدام نظامــی آمریکا علیه ایران به 
مجــوز کنگره نیاز خواهد داشــت. 
از  آمریکا پیش  نمایندگان  مجلس 
این قطعنامه کاهش اختیارات جنگی 

 ترامپ را به تصویب رسانده است.
پولتیکو هفته گذشته نوشته بود: 
»سنای آمریکا تصمیم دارد این هفته 
قطعنامــه ای را برای محدود کردن 
اختیارات دونالد  ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در زمینه انجام عملیات های 
نظامی چنــد هفته پــس از اقدام 
واشنگتن درخصوص  ترور یک ژنرال 
ارشد ایرانی، با حمایت هر دو حزب 
و دموکرات تصویب  جمهوری خواه 

کند.«
نکته حائز اهمیت آن است که 
عالوه بر همه 47 ســناتور دموکرات 

عضو سنا که از این قطعنامه حمایت 
کرده اند، سناتور های جمهوری خواه از 
جمله »سوزان کولینز« از ایالت مین، 
»تاد یانگ« از ایندیانا، »مایک لی« از 
یوتا، »رند پال« از کنتاکی و »جری 
موران« از کنزاس نیز حمایت خود 
را از این قطعنامه اعالم کرده  بودند.

ســناتور کین که این قطعنامه 
را ارائــه داده اســت در مصاحبه ای 
گفت: »آخرین گزینه این کشــور 
باید وارد شدن در یک جنگ دیگر 
در خاورمیانه باشد. اهمیت ندارد که 
رئیس جمهور چه کسی است، هیچ 
رئیس جمهوری آن قدر باهوش نیست 
که بتواند به تنهایی و بدون مشورت 
)با ســنا( درباره چنیــن موضوعی 
تصمیم گیری کنــد. هرچه از زمان 
حادثه یازده سپتامبر می گذرد، این 
دیدگاه بیش از پیش قابل پذیرش 

می شود.«
پولتیکو در گزارش خود افزوده 
بود: »در این طرح ارائه شده سناتور 
کین از  ترامپ درخواســت می شود 
همه خصومت هــای هدفمند خود 
را علیــه ایران ظرف 30 روز کاهش 
دهد مگر اینکه سنا آنها را تصویب 
کند. لحــن این قطعنامه به گونه ای 

انتخاب شــده اســت کــه بتواند 
حمایــت جمهوری خواهــان را هم 
جلــب کند. بررســی این قطعنامه 
در جریــان ســه هفتــه محاکمه 
برای اســتیضاح  ترامــپ که هفته 
گذشــته پایان یافت، متوقف شده 
بود. همانند رای گیری درباره یمن، 
این تالش ســناتور کین اختالفات 
شدید در حزب جمهوری خواه را در 
 حوزه سیاســت خارجی به نمایش 
اکثریت  خواهد گذاشــت. هرچند 
ســناتور های جمهوری خواه همان 
موضع گیری های تاریخی جنگ طلبانه 
را دارند و از تصمیم  ترامپ برای  ترور 
)سردار( سلیمانی حمایت کرده اند، اما 
برخی از سناتور های جمهوری خواه 
در ســال های اخیر برای رای گیری 
برای مهــار کردن اختیارات جنگی 
جبهه  دموکرات ها  با  رئیس جمهور 

مشترکی تشکیل داده اند.«
در انتهای این گزارش آمده بود: 
»با توجه به اینکه انتظار می رود در 
صورت تصویب این قطعنامه،  ترامپ 
آن را وتــو کنــد، دموکرات ها این 
رای گیــری را به عنوان یک اعتراض 
نمادین و نیز تایید دوباره بر اختیارات 

کنگره برگزار می کنند.«

در پی پاسخ سخت و کوبنده ایران در پایگاه عین االسد  

تصویب محدودیت اختیارات جنگی  ترامپ علیه ایران در سنای آمریکا

حلوا !

»والیت فقیه« برجســته ترین فراز وصیت نامه مبسوط سردار 
شهید سلیمانی است. این مهم از سطور آغازین وصیت نامه شروع 
شــده و تا خطوط نهایی آن استمرار پیدا کرده است و این بیانگر 
عظمت والیت فقیه در فکر او و سلوک او به حساب می آید. در واقع 
با نگاه به بیش از 43 سال زندگی سیاسی سردار سلیمانی می توان 
گفت او با این رمز و در ایــن چارچوب به این توفیقاتی که او را از 
بسیاری برجستگان سیاســی متمایز کرده، دست یافته است. در 
این خصوص گفتنی های زیادی وجود دارد که اجمال آن این است:

1- شهید در مقدمه وصیت نامه خود می نویسد: »خداوندا تو را 
شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد 
صالح دیگری که مظلومیتش اعظم اســت بر صالحیتش، مردی که 
حکیم امروز اســالم و تشیع و ایران و جهان سیاسی اسالم است، 
خامنه ای عزیز- که جانم فدای او باد- قرارداده ای« سردار سلیمانی 
در بخش پایانــی وصیت نامه خطاب به علما و  مراجع معظم تقلید 
ضمن تکریم بســیار از آنان، از موضع »سربازی از برج دیده بانی« 
می نویسد: »من می دیدم که برخی خناسان سعی داشتند و دارند 
که مراجع و علمای موثر در جامعه را با ســخنان خود و حالت حق 
به جانبی به ســکوت و مالحظه بکشانند - در حالی که حق واضح 
است، جمهوری اسالمی و ارزش ها و والیت فقیه، میراث امام خمینی 
هســتند و می بایست مورد حمایت جدی قرار بگیرند. من حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند 
همراهی و کمک شماست و شما حضرات با بیانتان و دیدارهایتان 
و حمایت هایتان با ایشان می بایست جامعه را جهت دهید. اگر این 
انقالب آسیب دید، حتی - بازگشت به - زمان شاه ملعون هم نخواهد 
بود بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیرقابل 
بازگشت خواهد بود« فراز نخست که به آن اشاره شد استمرار والیت 
فقیه در مبارزات ممتد سردار سلیمانی را بیان می کند و فراز پایانی 
»دغدغه محوری« شهید تا واپسین روزهای او را بیان می کند. از نظر 
او نه فقط آینده تشیع بلکه آینده اسالم و مواریث اسالمی در گرو 
بقاء و محوریت والیت فقیه است از این رو او معتقد است و در این 
وصیت نامه به آن تصریح کرده است که اگر نظام مبتنی بر والیت فقیه 
آسیب ببیند حرمین در مکه و مدینه و حرمین در قدس و الخلیل از 
بین می روند. بر این اساس می توان گفت هیچ چیز در اندیشه و سیره 
سردار شهید سلیمانی عزیز به اهمیت و برجستگی والیت فقیه و 

تبعیت مسلمانان از ولی فقیه نبوده است.
2- تعابیر سردار ســلیمانی در این وصیت نامه پرنکته، درباره 
والیت فقیه و ولی امر خیلی جالب و درس آموز اســت؛ »حکیم«، 
»مظلــوم«، »خامنه ای عزیز که جانم فدای او باد«، »تنها نســخه 
نجات بخش امت«، »خیمه رسول اهلل«، »واهلل واهلل واهلل اگر این خیمه 
آســیب ببیند، بیت اهلل الحرام آسیب می بیند«، »از اصول مراقبت 
کنید، اصول یعنی ولی فقیه خصوصا این حکیم، مظلوم، وارسته در 
دین، فقه، عرفان، معرفت«، »خامنه ای عزیز را جان خود بدانید«، 
»مقدس«، »این والیت، والیت علی ابن ابی طالب است«، »خیمه والیت، 
خیمه حسین فاطمه است«، »دور آن بگردید، با همه شما هستم«، 
»والیت فقیه رنگ خداست، این رنگ را بر هر رنگی ترجیح دهید«، 
»با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی 
و علمی، عمل کنید« و »شرط اساســی احراز مسئولیت، اعتقاد 
حقیقی و عمل به والیت فقیه است«. هرکدام از این کلمات و عبارات، 
بخشی از تفکر سردار شهید را نسبت به والیت فقیه و حضرت امام 
خامنه ای - دامت برکاته- بیان می کند. به طور خالصه او رهبری را 
حکیم، محور، نعمت اعظم، خدایی، طبیب حقیقی، مطاع و در عین 
حال مظلوم می داند. اینها اعتقادات یک مدرس در یک مدرســه 
نیست. اینها یافته های یک پژوهشگر حین پژوهش نیست، اینها 
اعتقادات و باورهای فردی است که حدود 40 سال مستقیما با مسایل 
مهم در داخل و خارج کشور درگیر بوده و هر روز تجربه ای اندوخته 
و حاال در پایان یک عمر فعالیت بی وقفه و برای پس از شــهادتش 
می گوید و راستی چه نیاز به این عبارات، در حالی که زندگی او همه 
این عبارات را در عمل به اثبات رسانده است؛شهید نخواسته کار را 
ناتمام بگذارد و حق مطلب را وانهد. او بعنوان »شهید« گواهی داده 
اســت. اگر او فقط در دوره دنیایش این مطالب را می گفت، خالی از 
»شــائبه« نبود اما حاال از آن دنیا و در حالی که هیچ تعلقی به این 

دنیا ندارد، با ما- همه ما- سخن می گوید.
3- واژه »مظلوم« در عبارات شهید سلیمانی کمی رازگونه است. 
البته عبارات وصیت نامه این واژه را تا حد زیادی توضیح داده است. از 
نظر او دکترین »والیت فقیه« و »ولی فقیه زمان« آن طور که »حق« 
آن است درک و به آن »آنطور که حق آن است«، عمل نمی شود. از 
منظر او والیت فقیه محور اسالم، تشیع، ایران و جهان است و همه 
خیرها وابسته به توجه و عمل به آن است. او در تجربه علمی و عملی 
خود دیده اســت که والیت فقیه و امام خمینی- سالم اهلل علیه- و 
امام خامنه ای- دامت برکاته- کلید گشایش همه مشکالت و مرهم 
همه آالم اســت و در عین حال می بیند که در بخش های مهمی از 
جامعه و جهان اسالم از علما گرفته تا مسئولین کشور و تا نخبگان 
ایران و نخبگان جهان اسالم، مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته 
اســت. امروز همه دوستان و دشمنان به بزرگی کار و موفقیت های 
سردار شهید سلیمانی اعتراف دارند و همه می دانند که رمز اصلی 
کارهای بزرگی که او کرده و موفقیت های بســیار بزرگی که او به 
دســت آورده است، عمل به نسخه های رهبری و رابطه عاشقانه او 
با والیت فقیه بوده است. شــهید در این وصیت نامه می خواهد با 
زبان هم به ایران و جهان اســالم بگوید کلید موفقیت ها تبعیت از 
نسخه های رهبری است. وقتی شهید می بیند به واسطه کم توجهی 
به نقش و تأثیر عظیم ولی فقیه و عدم توجه به محوریت این ودیعه 
الهی در حل مسایل، ایران و جهان اسالم گرفتار انواعی از مشکالت 
است، دردمندانه از »مظلومیت« ولی فقیه و مظلومیت حضرت امام 

خامنه ای- دامت برکاته- سخن می گوید.
4- وصیت نامه سردار شهید سلیمانی، تفسیر بسیار متقنی از 
»فراجناحی« بودن ارائه می دهد. بعضی فراجناحی را نفی جناح ها و 
بعضی آن را خط دیگری در مقابل جناح های کشور و انقالب می دانند 
و در واقع به فراانقالب و فرا نظام دعوت می کنند. وصیت نامه شهید 
سلیمانی تفسیر دیگری که بسیار هم دلنشین است، بیان می کند. 
فراجناح بودن از منظر شهید سلیمانی و وصیت نامه بسیار پرمحتوای 
او، حرکت حول محور والیت فقیه و حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
اســت. او در وصیت نامه و البته در سلوک 43 ساله سیاسی خود 
جناح ها را رد نکرده بلکه جناح گرایی را رد کرده و می گوید جناح ها 
باید حول محور رهبری باشند و نه تنها با این »خیمه« اختالف نداشته 
باشند بلکه باید با این اختالفات خود را مدیریت کنند. از نظر سردار 
شــهید اعتبار هر فرد و جناح به تبعیت آن فرد یا جناح از والیت 
فقیه باز می گردد. او والیت فقیه را اولین اصل می داند و هر حرکت 
و اقدام فراتر از آن را انحراف می داند و از آن پرهیز می دهد. او در 
وصیت نامه خود می گوید جناح ها باید مظلومیت را از چهره ولی امر 
بزدایند و خود غباری بر آن نباشند. بنابراین »فراجناحی« بودن، یک 
رویه و مسئولیت است نه خودجناحی در برابر جناح ها. از منظر شهید 
جناح ها و جناحی ها همه باید وقتی به رهبری و نصایح و تدابیر او 
می رسند، فراجناح باشند و مبادا جناح در نزد آنان خود به یک محور 
تبدیل شود. از نظر شهید سلیمانی جناح ها باید اقدامات خود را بر 
مبنای چهار اصل والیت فقیه، نظام جمهوری اسالمی، حمایت از مردم 
و مقابله با دشمنان تنظیم کنند و خود را اصلی در مقابل این اصول 
قرار ندهند. فراجناحی از منظر سردار سلیمانی عبور جناح ها از خود 

در روز حادثه و پناه بردن همه آنان به »خیمه والیت فقیه« است.

»والیت فقیه« 
در وصیت نامه سردار سلیمانی


