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یادداشت

 در پویش های اخیر درباره ســالروز شــهادت سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی، 
پویشــی به نام جان  فدا مطرح شده است. در این نوشته قصد داریم به بررسی این 
مســئله بپردازیم که چرا حاج قاسم سلیمانی جان فدای مردم ایران و همه مردم 

خاورمیانه بود؟
در دوران دفــاع مقدس او از فرماندهان عملیات های والفجر هشــت، کربالی 
چهار و پنج بود، در جبهه های جنگ حضور داشــت و بارها مجروح شد. سه ماه 
پــس از آغاز دفاع مقدس او بــا یک گروه ۳۰۰ نفره از کرمان بــرای یک مأموریت 
۱۵ روزه عــازم جبهه های جنگ شــد؛ اما تا پایان جنگ از جبهه ها بازنگشــت. در 
آغاز عملیات فتح المبین ســردار قاسم سلیمانی با وجود اینکه زخمی بود، در این 
عملیات شــرکت کرد و با وجود کمبود ســالح نیروهای ایرانی توانستند سه هزار 
عراقی را اسیر کنند. در عملیات طریق القدس نیز به دلیل انفجار خمپاره از ناحیه 
شــکم مجروح شد. شــجاعت بی نظیر او تا پایان دفاع مقدس نیز جریان داشت و 

عمال با چندین بار زخمی شدن در دوران جنگ نیز جان فدای کشورش بود.
با پایان سال های دفاع مقدس در بازه زمانی ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ عمر خود را وقف 
مبارزه با اشــرار و قاچاقچیان مواد مخدر در جنوب غرب کشــور کرد و تالش های 

بسیاری برای برقراری امنیت در این منطقه کرد.
اما دوران طالیی حاج قاسم ســلیمانی پس از انتصاب او به عنوان فرمانده 
ســپاه قدس بود؛ نقش کلیدی او در تثبیت امنیت در خاورمیانه را از این دیدگاه 
می توان نظاره گر بود که در صورتی که جورج بوش پســر پس از حمله به عراق 
می توانســت حضور نیروهای آمریکایی را در عراق تثبیت کند، کشور سومی که 
مــورد حمله قرار می گرفت، ایران بود و می تــوان پیش بینی کرد که در صورت 
تســلط کامــل آمریکا بر ایــران و خاورمیانه حتی در صورت ثبــات مقطعی، با 
عوض شــدن جورج بوش و خــروج نیروهــای آمریکایی از مناطــق غیرنفتی 
خاورمیانه، گروهای تروریســتی در بخش های عظیمی از کشورهای خاورمیانه 
از جمله ایران و عراق جوالن می دادند و ایران کنونی وضعیت امنیتی مشابهی 
مانند عراق و ســوریه داشت. اگر چنین اتفاقی نیفتاد، به این دلیل بود که ارتش 
آمریکا با یک مشکل جدی مواجه شد و آن شبکه سازی گسترده نیروهای شیعی 
بود که از ســوی سپاه قدس و ســردار حاج قاسم سلیمانی مدیریت می شد. در 
نتیجه به دلیل تالش های ســردار قاســم سلیمانی از یک ســو و در درجه دوم 
وجهه حقوق بشــری رئیس جمهوری اصالحات، عمال آمریکا نتوانســت ثبات 
مد نظر خود را در عراق اجرا کند و بهانه ای را برای حمله به ایران داشته باشد. 

در سال ۲۰۰۶ نیز او در جنگ لبنان و رژیم صهیونیستی نقش آفرینی کرد.
اما حاج قاســم سلیمانی تا آغاز بحران داعش برای بیشتر مردم ایران و جهان 

نامی ناآشنا بود و پس از آن بود که همه مردم ایران و جهان با او آشنا شدند.
در دورانی که حدود ۷۰ درصد ســوریه به دست تروریست ها اشغال شده بود 
و همه جهان برای ســقوط بشار اسد در هفته های آتی منتظر بودند، او و نیروهای 
تحت امرش به کمک بشــار اسد شتافتند و نقاط مختلف سوریه را از تروریست ها 

بازپس گرفتند.
در زمان محاصره ۱۵روزه شــهر حلب به دســت داعش، حاج قاســم شهر را 
ترک نکرد و همراه با بقیه نیروهای دفاعی شــهر بــه دفاع از آن پرداخت و عمال 
محاصره حلب پس از ۱۵ روز شکســته شد و بالفاصله او نقشه آزادی نبل الزهرا 

را طرح ریزی کرد.
شــجاعت بی نظیر او در صحنه جنگ با داعش برای همه مردم خاورمیانه 
زبان زد شــد. در محاصره شــهر آمرلی در نزدیکی بغداد، با وجــود اینکه اکثر 

فرماندهان عراقی معتقد بودند که شــهر سقوط کرده است و باید به فکر دفاع 
از بغداد باشند، او با یک شجاعت بی نظیر و سختی فراوان خودش را با استفاده 
از هلیکوپتر به آمرلی رســاند و ســازمان دهی نیروهای دفاعی شهر را آغاز کرد 

و پس از ۸۵ روز محاصره، در ۸ شهریور ۱۳۹۳ محاصره آمرلی شکسته شد.
یک صحنه مشــابه دیگر در محاصره اربیل رخ داد و با وجود اینکه کردها از 
همه جهان درخواســت کمک کردند، تنها حاج قاسم خود را به اربیل رساند و 
با تعداد نیروی بســیار اندک توانست از سقوط اربیل به دست داعش ممانعت 

کند.
همــه این مــوارد تاریخی تنهــا بخشــی از رشــادت های او در بحران های 
خاورمیانه بوده و صرفا به ایران منعطف نبوده اســت. حاج قاســم ســلیمانی 
در مســائل امنیتی ایران، لبنان، عراق و ســوریه نقش آفرینی کرده است و حتی 
ادعاهایــی درباره نقش آفرینــی او در جلوگیری از به پیروزی رســیدن کودتای 

جوالی ترکیه و نقش او در جنگ یمن نیز بر سر زبان ها وجود دارد.
این در حالی بود که دســتاورد دولت ترامپ از بحران سوریه تنها ترور چند 
فرمانــده داعش و تداوم حضور آمریکا در مناطق نفتی ســوریه بود. محبوبیت 
بی بدیل ســردار شــهید، هم زمان با شکســت های ترامپ در عرصه دیپلماسی 
ازجمله سیاست فشار به ایران موسوم به دیپلماسی فشار حداکثری، فشار آوردن 
به چین، ناتوانی او در کشــیدن دیوار مکزیــک و انتقال صنایع از آمریکا به چین 

مصادف شد.
از ســوی دیگر نتانیاهو نیز به شــدت از حضور نیروهای ایرانی در ســوریه و 
محبوبیت حاج قاســم ســلیمانی و قدرتی که او می توانســت در همراه کردن 
مردم ایران، عراق، ســوریه و لبنان و یمن داشــته باشد، بسیار هراس داشت؛ در 
نتیجه این عوامل دســت به دست هم دادند تا نقشه ترور سردار بنا بر اسنادی 
که بعدها جرازلیم پســت افشــا کرد، با همکاری اســرائیل طراحی و اجرا شد. 
بالفاصله بعد از ترور نیز اســرائیل اعالم کرد در این قتل دستی نداشته است و 
آمریکا هم برای مانور تبلیغاتی و نشــان دادن این جنایت به عنوان یک دستاورد 
سیاســت خارجی برای دولت ترامپ مســئولیت این قتل را به طور کامل گردن 
گرفت. بخشی از رسانه های آمریکایی نیز از مدت ها قبل سعی داشتند از سردار 
یک «دیگری» بســازند و قتل این «دیگری» می توانســت بار تبلیغاتی زیادی در 
پیروزی مجدد ترامپ و پوشش دادن به شکست های دیپلماتیک او داشته باشد.
اما این قتل نیز نتوانست به داد ترامپ در انتخابات سال آتی ریاست جمهوری 
آمریکا برســد و با وجود اینکه همــه تحلیلگران معتقد بودنــد ترامپ انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا را خواهد برد، ظهور ویــروس کرونا تنها چند هفته بعد 
از ترور ناجوانمردانه ســردار ســلیمانی و ناتوانی ترامپ در مدیریت این ویروس و 
شکســت های او در عرصه بین الملل، با وجود اینکــه در عرصه اقتصاد داخلی تا 
انــدازه ای موفق عمل کرده بود، تمام معادالتش را بر هم زد و به شکســتش در 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منجر شد.
از لحاظ تیپ شــخصیتی حاج قاســم ســلیمانی در میدان و عمــل با مردم 
کشورهای خاورمیانه همراه بود؛ اما ترامپ فقط سعی می کرد در ظاهر با تبلیغات 
پوپولیســتی ادعا کند که با کارگران و مردم عــادی آمریکا همراهی می کند. حاج 
قاســم ســلیمانی در دوران جنگ ایران و عراق چندین بار بــه خاطر امنیت مردم 
کشــورش تیر خورد، در جنگ با داعش چندین بار بــه خاطر امنیت مردم عراق و 
سوریه و ایران وارد محاصره داعش شد؛ اما ترامپ برای ممانعت از سقوط ارزش 
ســهام هایش تا زمان فروش آنها در برابر اعالم خبر ورود کرونا به آمریکا مقاومت 

کرد و عمال آمریکایی های بیشتری را به خاطر این کار به کشتن داد.
هم اکنون تاریخ از ترامپ میلیاردر تنها به عنوان یک رئیس جمهور تک دوره ای 
شکست خورده با حرکات و سخنان غیر عادی یاد می کند؛ اما از سردار مؤمن ایرانی، 

حداقل در اذهان مردم ایران، عراق و سوریه تا ابد به نیکی یاد خواهد کرد.
*کارشناس علوم سیاسی و کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه 
از دانشگاه عالمه طباطبایی

ماجــرا از این قرار اســت که روز گذشــته یکی از 
نماینــدگان درباره نوع اداره مجلس توســط قالیباف 
تذکــر داد و انتقادی را مطرح کــرد و نماینده ای دیگر 
برای پاسخ به او، عبارت تندی به کار برد که زمینه ساز 
حاشیه ای در صحن علنی شد؛ به نحوی که خروجی 
این جــدل کالمی، اداره پادگانی مجلس خواندن نوع 
اداره مجلس توســط قالیباف بود. پیش از این نیز در 
اســفند ۹۹ و در جریان بررسی تبصره ۶ الیحه بودجه 
۱۴۰۰ در بخش هزینه ای، محمدرضا صباغیان، نماینده 
بافــق و مهریز که به عنوان مخالف پیشــنهادی قصد 
صحبت داشت، در ابتدا خواستار بیان تذکری شد، اما 
با مخالفت قالیباف مواجه شــد و خطاب به او گفت 
این موضوع تبدیل به رویه ای شده است که نمایندگان 
در ابتدای صحبت های خود یک تذکر را بیان می کنند 
و از صباغیان خواست توضیحاتش را در بیان مخالف 
پیشــنهاد بیان کنــد. اما صباغیــان در واکنش به این 
ســخنان، به رئیس مجلس انتقاد کرد و گفت: «آقای 
قالیباف بگذارید حرفم را بزنم. رویه ای ایجاد کرده ایم 
که پیشنهاددهنده باید در جایگاه هیئت رئیسه حاضر 
شده و نامش را بنویسد و به شما بگوید تا اجازه طرح 
پیشنهاد را بدهید. این ذلت و خواری نمایندگان است 
که باید به شما التماس کنند». او همچنین ادامه داد: 
«آقای قالیباف اینجا مجلس اســت و پادگان نظامی 
نیســت. همه مــا نماینده مردم هســتیم، شــما هم 
نماینده مجلس هســتید و نماینده برتر نیستید. همه 
باید به وظایف نمایندگی مان عمل کنیم...». حاال یک 
بــار دیگر این اتفاق به نحو دیگری تکرار شــد و ناصر 
موســوی الرگانی، نماینده چهار دوره مجلس و عضو 
سابق هیئت رئیسه، در تذکری شفاهی رئیس مجلس 
را مخاطب قرار داد و او را متهم به برخورد سلیقه ای 

در نحوه اداره مجلس کرد.
موســوی الرگانی: چــرا مجلس را ســلیقه ای اداره 

می کنید؟
موســوی الرگانی، عضــو کمیســیون اقتصــادی 
مجلس، در تذکــر آیین نامه ای با اســتناد به ماده ۱۶ 
آیین نامه داخلی مجلس، در جلسه علنی روز گذشته 
گفت: «تذکــر بنده خطاب به هیئت رئیســه مجلس 
اســت. به نظر می رســد که امروز مجلس سلیقه ای 
اداره می شــود. بنــده چندین ســؤال از وزرا دارم که 
مدت هاست در دســتور کار صحن قرار نگرفته است. 
بنده ســؤالی از وزیر ورزش داشــتم که قــرار بود در 
دستور کار قرار گیرد، اما هنوز در دستور نیامده است. 
همچنین ســه ســؤال از وزیر صمــت دارم که بیش 
از هشــت ماه از اعــالم وصول آن می گــذرد». او در 
ادامه اظهار کرد: «به نظر می رســد باید به کمیسیون 
آیین نامه بگوییــم تا آیین نامه را به نحوی اصالح کند 
که بخشی از آن باب میل هیئت رئیسه و بخشی از آن 
باب میل رئیس مجلس باشد. امروز آیین نامه مجلس 
شورای اسالمی زیر پا گذاشته می شود». نماینده مردم 
فالورجان در مجلس، در حالی که علی نیکزاد در غیاب 
قالیباف اداره جلسه مجلس را بر عهده داشت، بیان 
کرد: «بعضا در دســتورها شاهدیم زمانی که موافق و 
مخالف صحبت می کنند، رئیس مجلس بدون کسب 
اجازه وارد بحث شــده و نظر خود را مطرح می کند. 
اگر رئیس قبلی مجلس به بحث ها هم ورود می کرد 
از موافقان و مخالفان کسب اجازه می کرد؛ نمی شود 
هیئت رئیســه هرطوری کــه می خواهــد مجلس را 
هدایت کند». موســوی الرگانی در ادامــه تذکر خود 
افزود: «قرار بود سه شــنبه ها روز نظارتی باشــد، چرا 
سؤاالت نمایندگان در دستور کار قرار نمی گیرد؟ ما این 
همه قانون داریم که اجرائی نمی شود، پس چرا تأکید 

داریم قانون روی قانون تصویب کنیم؟».
پاسخ نیکزاد به الرگانی

علی نیکــزاد، نایب رئیس مجلس کــه در غیاب 

قالیباف اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، 
در پاســخ به تذکر موسوی الرگانی بیان کرد: «روزهای 
سه شــنبه، قبال دو سؤال نمایندگان در دستور کار قرار 
می گرفت، اما ســپس تعدادی از نمایندگان اعتراض 
کردنــد که به خوبی ســؤال جا نمی افتد و قرار شــد 
یکی یکی سؤاالت در نوبت قرار گیرد. درخصوص نکته 
دوم نیز رئیس جلسه هر کسی باشد باید بی طرف عمل 
کند، امــا گاهی اوقات الزم اســت برخی موضوعات 

برای همکاران توضیح داده شود».
که  خوانده اید  کــور  منتقــدان:  از  انتقــاد  با  بابایی 

مجلس بعدی را  تسخیر کنید
امــا ماجرا بــه همین تذکر الرگانــی و توضیحات 
نیکزاد ختم نشد و علی بابایی کارنامی، نماینده ساری 
در مجلس، با بیــان انتقادهایی به عملکرد مجالس 
قبــل و حمایت از نحوه اداره مجلس توســط رئیس 
فعلی، پاسخ موسوی الرگانی را این گونه داد: «برخی 
در بیرون مجلس کور خوانده اند که بخواهند به بهانه 
تضعیف مجلس یازدهم، مجلس بعدی را تســخیر 
کنند». علی بابایی کارنامی در جلسه علنی روز گذشته 
با اســتناد به اصول ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون اساســی در 
واکنش به تذکر سید ناصر موســوی الرگانی، نماینده 
فالورجــان، در اخطاری گفت: «ایــن نماینده تذکری 
به رئیــس مجلس دادند؛ رئیــس مجلس حق دارد 
در پاســخ به تذکر و اخطار نمایندگان اظهارنظر کند. 
برخی یادشــان رفته که در مجالس قبلی برجام را در 
۲۰ دقیقــه تصویب کرده و علیه کارگران کشــور چه 

مصوباتی تنظیم شد».
او در ادامــه حمایــت از رئیــس مجلس فعلی 
تأکید کرد: «عملکرد چهار دوره قبل باعث شــد امروز 
گرفتار مشکالتی در کشور شــویم. ارزش پول ملی را 
آنها مصوب کردند، اما رئیس مجلس انقالبی کشــور 
و هیئت رئیســه مجلــس یازدهــم غیرمنصفانه نقد 
می شــوند. اجازه ندهید برخی با استفاده از ابزارهای 
خــارج از مجلس و بــه بهانه جریان های سیاســی 
علیه مجلس یازدهم جفا کنند. منتقدان باید انصاف 
داشــته باشند. رئیس مجلس چه زمانی گفت به چه 
کســی رأی بدهید یا ندهید؟ رئیس جلســه حق دارد 
کار کارشناســی کند». بابایی کارنامی همچنین مدعی 
شــد: «یادتان رفته است مجلس گذشــته بانک رفاه 
کارگران را یک شــبه به برخی جریانات سیاسی واگذار 
کرد؟ برخی یادشان رفته در برنامه دوم، سوم و چهارم 
توسعه مصوباتی علیه سرمایه های کشور به تصویب 
رســید؛ حال برخی به مجلس قبلی افتخار می کنند؟ 
مجلس انقالبــی یازدهم پرافتخارترین مجالس بوده 
و هم اکنون بــه رئیس، نایب رئیــس و تمام ارکانش 
می بالد». این نماینده مجلس با طرح ادعایی، نماینده 
تذکردهنده را زیر سؤال برد و مدعی شد: «ما در درون 
مجلس بحث کارشناســی می کنیــم؛ از همین رو به 
برخی موضوعات از جمله محرومیت های موجود در 
مناطق کشــور نقد داریم، اما برخی افراد نباید از این 
فضا سوء استفاده کرده و از بیرون مجلس خط بگیرند. 
ما اجازه نمی دهیم در کشور چنین کاری صورت گیرد. 
برخی در بیــرون مجلس کور خوانده اند که بخواهند 
به بهانه تضعیف مجلس یازدهم، مجلس بعدی را 
تسخیر کنند. مردم این مملکت انقالبی تر از همه شما 

هستند».
موسوی الرگانی: اینجا پادگان نیست

ایــن ســخنان، ادعاهــا و تهمت هــا باعث شــد 
موسوی الرگانی با استناد به اصل ۷۵ آیین نامه داخلی 
مجلس و در واکنش به سخنان علی بابایی کارنامی، 
تذکر بدهــد. موســوی الرگانی تأکید کــرد: «بنده در 
صحبت هایی که داشتم، تأکید کردم که هیئت رئیسه 
باید بر اســاس آیین نامه مجلس شــورای اسالمی را 
اداره کند. اگر مباحثی در مجلس مطرح می شــود و 

رئیس مجلس قصد صحبت دارد باید از زمان موافق 
یا مخالف اســتفاده کند، در غیر این صورت نمی تواند 
خودش صحبت کند». این عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس بیان کرد: «رئیس مجلس هر صبح ۱۵ دقیقه 
فرصت نطــق دارد. بنده در صحبت هایم نه از رئیس 
قبلی دفاع کردم و نه با رئیس فعلی پدرکشتگی دارم. 
حرف بنده این بود که باید آیین نامه رعایت شود. همه 

ما نماینده هستیم و باید به آیین نامه پایبند باشیم».
موســوی الرگانی افزود: «اگر رئیس مجلس قصد 
دارد به موضوعی ورود کند، باید بر اســاس آیین نامه 
باشــد. آیا بنده بی ربط گفتم یا دیگران؟ بروید بررسی 
کنیــد در طول مجلس یازدهم چه کســی حرف های 
بی ربط مطرح کرده اســت. آقای نیکزاد شــما امروز 
خودتان نیز درگذشت آیت اهللا مصباح را تسلیت گفتید 
که بر اســاس آیین نامه شــما این فرصت را نداشتید. 
بنــده در چهار دوره در مجلس بــودم، از کدام بیرون 
خــط گرفته ام که این اتهام را بــه من وارد می کند؟». 
نماینده مردم فالورجان در مجلس تصریح کرد: «این 
حرف ها در جایگاه و در شــأن یــک نماینده مجلس 
نیســت. بنده حرفــی منطقی و در چارچــوب قانون 
زدم». او در ادامه با اشــاره به سخنان دلخوش، عضو 
کمیسیون حقوقی مجلس، در تذکر به موضوع عدم 
اعالم وصول بودجــه ۱۴۰۲ گفت: «امروز صبح آقای 
دلخوش نیز تذکر درستی راجع به بودجه داد. اکنون 
بودجه بــه مجلس آمده، اما هیئت رئیســه به بهانه 
برنامه هفتم اجازه بررســی آن را نمی دهد. درســت 
است که باید اول برنامه ارائه می شد، اما اینکه اکنون 
جلوی بودجه را گرفته اید، چگونه می خواهید بودجه 
را تصویب کنید؟ ». موسوی الرگانی در ادامه سخنانش 
با به کار بــردن این عبارت که «اینجا پادگان نیســت» 
عملکرد قالیباف در اداره مجلس را «پادگانی» دانست 
و با انتقاد از آن ادامه داد: «اینجا پادگان نیست. آقای 
قالیباف نمی تواند نظر خود را اعمال کند، بلکه همه 
ما باید در چارچوب آیین نامه عمل کنیم. طوری عمل 
نکنید که بیرون از مجلس به ما بخندند». او همچنین 
در ادامــه از نیکزاد که رئیس هیئــت نظارت بر رفتار 
نمایندگان است، خواست اگر او حرف غیرمنطقی زده 
اســت، با او برخورد شــود و اگر حرف بابایی کارنامی 

توهین آمیز بوده  است، با او برخورد شود.
علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی مجلس را بر 
عهده داشت، در پاســخ به تذکر موسوی، سعی کرد 
میدان داری کند تا قضیه فیصله پیدا کند. او بیان کرد: 
«تــا جایی که بنــده یاد دارم، رؤســای قبلی مجلس 
نیز حتمــا درباره مباحــث روشــنگری می کردند. از 
ســوی دیگر همه نمایندگان فرهیخته، صاحب نظر و 
تصمیم گیر هستند. این کلمه پادگان را بنده نمی دانم 
از کجا آمده است، ولی اصال کلمه خوبی نیست. همه 
ما نماینده مردم و صاحب نظر و صاحب فکر هستیم. 

کسی نمی تواند مجلس را پادگانی اداره کند».
معین الدین سعیدی، نماینده مجلس یازدهم نیز 
در توضیح این ماجرای حاشــیه ای به «شرق» گفت: 
«یکــی از همکارانمان کــه به نحــوه اداره مجلس 
معترض بود، تعابیــری را به کار برد که از نظر برخی 
همکاران مورد قبول واقع نشــد و از سوی یکی دیگر 
از همکاران با واکنش مواجه شد و او را متهم کرد که 

متأثر از فضای بیرونی است».
این نماینده مجلس یازدهــم ادامه داد: «البته در 
همه مجالس دنیا از این دست منازعات وجود دارد و 
موضوع مهمی نبود، اما مردم انتظار دارند در مجلس 
برخاســته از اراده ملت، شــاهد چنین برخوردهایی 
نباشند و بیشــتر روندهایی پیگیری شود که مطالبات 
مردم را دنبال می کند تا چالش های اقتصادی جامعه 
کاهش یابد، نه اینکه درگیر چنین موضوعات داخلی 

شوند».

گزارش «شرق» از یک حاشیه

قالیباف به اداره پادگانی
 مجلس متهم شد

 معصومه معظمی: عبارت مجلس پادگانی، اولین بار نیســت که از سوی برخی نمایندگان در انتقاد از نوع مدیریت مجلس توسط رئیس جلسه به کار 
برده می شود. روزگاری نه چندان دور، این عبارت را درباره شیوه اداره مجلس توسط علی الریجانی به کار می بردند و امروزه برای نوع اداره محمدباقر 
قالیباف. بنابراین فرقی ندارد رئیس مجلس چه کســی، با چه تفکر سیاســی ای و نوع نگاهی باشد؛ همیشه افرادی هستند که نسبت به نوع مدیریت 

مجلس ابراز ناراحتی و نارضایتی کنند و بگوید رئیس مجلس خود را نماینده تر از بقیه می داند.

سردار شهید جاویدان در قلب ها، قاتلش منفور همیشگی اذهان 
مردی که تاریخ ساز شد
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