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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* از دست دادن شخصیتی چون ســردار سلیمانی این چهره بین المللی مقاومت 
مصیبت بسیار سختی برای ایرانیان و جهان اسالم است فقط با گرفتن انتقام سخت 

از دشمنان می توان تا اندازه ای آرام گرفت.
0990---9738

* شهید حاج قاسم سلیمانی اسطوره کم نظیر در عرصه جهاد و مبارزه بود. شهادت 
ایشان شروع حرکت جدید برای ظهور است فلذا مبارزه با جرثومه های فساد در جهان 

بعد از شهادت این شهید بزرگوار با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.
0938---6263
* ترامپ با به شهادت رساندن سردار سلیمانی عجله کرد و در این قمار کاماًل بازی 
را به ایران و مقاومت باخت. ترامپ احمق کاری کرد که شهادت سلیمانی تبدیل به 

یک حرکت جدید شد و خون این شهید تا مدت ها کار می کند.
0913---9745
* از شهر آبادان تماس گرفته ام. شهادت جانسوز شهید حاج قاسم سلیمانی برای 
همه ما ایرانیان در سراســر کشور سخت و گران است. نمی دانم چه سری بود که 
این شــهید در دل تمام ایرانی ها از هر طیف و گروه و جناح سیاســی جای گرفت 
و همه ایشــان را دوست داشتیم. وقتی خبر شهادت ایشان را شنیدم واقعاً به هم 

ریختم و آرام و قرار ندارم.
حیدری
* بعد از ترور شهید سردار سلیمانی توسط آمریکا و به شهادت رساندن این اسطوره 
جهاد و چهره بین المللی مقاومت خیلی وقاحت می خواهد که کســی از دولت و 
دولتی ها و یا نماینده ای از نمایندگان مجلس مجدداً صحبت از ســازش و مذاکره 

با آمریکایی ها بزند.
سوری از تهران
* به حرمت بدن قطعه قطعه شده و خون به زمین ریخته شده شهید حاج قاسم 
سلیمانی دولت باید قانون استعماری FATF را کنار بگذارد و از برجام خارج بشود 
برای اثبات خباثت و خونخوار بودن آمریکا آیا حجتی باالتر از ترور وحشــیانه این 

سردار بزرگ توسط آمریکایی ها وجود دارد؟
0912---7450
* دولت اگر در شهادت حاج قاسم سلیمانی این چهره بین المللی مقاومت ناراحت 

شده باشد باید به مذاکره با آمریکا فکر نکند و از برجام خارج بشود.
0913---4108

* روزنامه دولتی ایران در شــماره امروز شــنبه 98/10/14 با بی احترامی تمام در 
صفحه اول عکس یک فوتبالیست را بزرگتر از عکس شهید سردار سلیمانی چاپ 

و تیتر کرده است. 
0912---5364
* در برخی ایام مثل هفته قبل که مدارس تهران و برخی استانها 4-3 روز تعطیل 
شد ای کاش آموزش و پرورش تدبیر می کرد کالسها را روزهای پنج شنبه و جمعه 
دایر می کرد تا بخشی از مشکالت آموزشی و درس و بحث بچه ها با توجه به کاهش 

آلودگی جبران می شد.
پیکر
* فاز 4 مهرشهر کرج جوالنگاه تعداد زیادی سگ شده که ترس به جان ساکنین 
انداخته اند. متأسفانه شهرداری تاکنون برای جمع آوری سگ های ولگرد کاری نکرده 

است. تکلیف شهروندان چیست و چه باید بکنند؟
0938---5468
* در پایان هر هفته یعنی روزهای پنجشنبه و جمعه با ترافیک سنگینی در جاده 
چالوس به سمت کرج مواجه هستیم و بعد از رستوران ارکیده دیگر ترافیکی سنگین 
وجود ندارد. از مسئولین امر تقاضا دارم راه حلی برای ترافیک سنگینی که به دلیل 
توقف های زیاد مشتریان این رستوران اتفاق می افتد، بیابند تا دیگر مسافران بی دلیل 

ساعت ها در ترافیک معطل نمانند.
محمدپور
* مسئولین شرکت مخابرات استان ایالم پاسخ بدهند چرا آنتن دهی تلفن همراه و 
همچنین سرعت اینترنت در روستاهای تابع شهرستان سیروان ضعیف است و چرا 

مشکل را حل نمی کنند؟
0918---3729
* شهرک گلستان، خیابان کاج جنوبی لوله  آب شرب اصلی مدت 2 ماه است که 
ترکیده و آب تصفیه شده به هدر می رود. در این مدت هم به سازمان آب و فاضالب 

و هم به شهرداری اطالع داده ایم اما رسیدگی نکرده  اند.
انصاری
* برای گرفتن رمز پویای کارت بانکی، هرکدام از بانک ها رویه خاص خود را دارد و 
برای هرکدام یک اپلیکیشن جداگانه  باید روی گوشی نصب کرد. با توجه به تعدد 
کارت  ها کدام گوشــی از این همه قابلیت  و هارد چند ده گیگ برخوردار است که 
بشود برای همه کارت ها یک اپلیکیشن جداگانه نصب کرد؟ آیا امکان نداشت بانک 

مرکزی یک رویه را برای همه بانک ها اجرا می کرد؟
0912---3306
* در کجای قرض الحســنه اســالمی نیازمند مجبور است به میزان نیازش 5 ماه 
ســپرده بگذارد تا قرض الحســنه بگیرد؟! اگر قادر به رفع نیازش بود که پیگیر وام 

قرض الحسنه نبود؟
0915---7215
* وزیر آموزش و پرورش خبر از طرح ســاخت 17 هزار خانه برای کارمندان این 
وزارتخانه داده است. درخواست داریم زنان بازنشسته، مجرد و مستاجر در اولویت 

قرار گیرند.
0918---4070
* آیا شماره 111 ریاست جمهوری سرکاری است؟ چرا شماره ای را اعالم می کنند 

که پاسخگو نیست.
0915---7215
* چشم پزشک در ســمنان روزی 10 عمل آب  مروارید انجام می دهد و بیماران 
را قبــل از ظهر ترخیــص و عصر آنها را در مطب خود ویزیت می کند! بیماری که 
مورد عمل جراحی قرار گرفته و از شهرهای اطراف خود را به سمنان رسانده باید 
تا ساعت ها در خیابان پرسه بزند تا عصر به مطب دکتر برود! آیا امکان ویزیت آنها 
در بیمارستان نیست؟ و مجددا آنها را برای هفته آینده وقت ویزیت می دهد! الزم 

به ذکر است بیمارستان هم خصوصی است! 
وحیدی

خبر ویژه
گاردین: با ترور فرمانده ایرانی

برجام به پایان رسیده است
ســفیر پیشین فرانسه در واشنگتن تصریح کرد؛ با ترور فرمانده سپاه قدس ایران، 

مذاکره برای نجات برجام را باید فراموش کرد.
ژرار آرو نوشت: واکنش ایران به ترور ژنرال سلیمانی می تواند یک جانبه یا چندجانبه، 
مستقیم یا غیرمستقیم و با فاصله زمانی متفاوت باشد، اما در هر صورت چشم انداز برای 
مذاکره و هرگونه نجات برجام را فراموش کنید و ایران به هر طریق واکنش نشان خواهد 

داد. عراق، لبنان، خلیج فارس؟
در همین حال روزنامه انگلیسی گاردین، از جمله پیامدهای ترور قاسم سلیمانی را 
»مرگ برجام« خواند و نوشت: دیپلمات های اروپایی نگرانند ترور قاسم سلیمانی ممکن 

است ضربه مهلکی به امید زنده نگه داشتن توافق هسته ای ایران باشد.
همچنیــن این نگرانی وجود دارد که پارلمان عراق به دنبال اخراج 5000 ســرباز 
آمریکایی مستقر در عراق باشد و این اقدام پارلمان عراق عواقب غیرقابل پیش بینی داشته 
باشد. این نگرانی های خصوصی در حالی ابراز می شود که سیاستمداران اروپایی امروز دو 
طرف آمریکا و ایران را به کنترل بحران فراخوانده اند، درخواستی که بعید به نظر می رسد 
در تهران مورد توجه قرار گیرند که هدف آن تالفی اقدام آمریکا در ترور سلیمانی است.
این واقعه )ترور سردار سلیمانی( همچنین باعث می شود که ایران طی چند روز آینده 

پنجمین گام خود را در چارچوب کاستن از تعهدات برجامی بردارد.
رهبران اروپایی به همان اندازه نگران هستند که حمله هواپیماهای بدون سرنشین 
پارلمــان عراق را ترغیب به بیــرون راندن کلیه نیروهای آمریکایی کند. ادعای »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا مبنی بر شادی عراقی ها از کشته شدن سلیمانی طرفداران 

زیادی در جهان ندارد.
دیوارکشی یعنی بخشنامه های خودتحریمی

که با فشار FATF صادر گردید
یک حامی دوآتشه و کم سواد برجام ادعا می کند نپذیرفتن FATF، دیوار کشیدن 

دور کشور است.
مهدی پازوکی از جمله افرادی بود که به هنگام نیاز حامیان دولت به دادن وعده های 
پوپولیســتی درباره برجام، در خدمت نشریات زنجیره ای قرار داشت و ادعای گشایش 
اقتصادی و رونق به واسطه توافق با آمریکا و غرب را داشت. اما او اکنون مشابه بسیاری 
از بزک کننــدگان برجام، ترجیح می دهد به جای تصحیح موضع خود و عذرخواهی از 
وعده های خیالین، پای FATF را به میان بکشد و مشابه همان بازی زمانبر و فرصت سوز 

برجام را تکرار کند.
وی در گفت وگو با روزنامه آرمان اظهار داشــت: ایران باید تکلیف خود را با جامعه 
جهاني مشخص کند که آیا مي خواهد با کشورهاي دیگر ارتباط داشته باشد یا خیر. اگر 
قرار نیست با جامعه جهاني همکاري صورت بگیرد ایران در وضعیتي قرار مي گیرد که دور 
آن دیوار کشیده شده است. در چنین شرایطي کشور هاي همسایه نیز حاضر نیستند با 
ایران رابطه اقتصادي و بانکي برقرار کنند. در عصر کنوني کسي با کیف و چمدان پول جا 
به جا نمي کند و اگر کشوري مي خواهد با کشورهاي دیگر رابطه اقتصادي داشته باشد باید 
از سیستم قوي بانکي برخوردار باشد که از طریق آن مراودات بانکي خود را انجام بدهد.

پازوکی در ادامه گفت: باید رانت خواران را از چرخه اقتصادي کشــور خارج کنیم. 
مشکل اینجاست که بخشي از سیستم بانکي ما مشکل دارد. آیا پول هایي که در بانک 
ســرمایه جا به جا شد از طریق چمدان بود؟ بدون شک اگر سیستم بانکي ما شفاف بود 

چنین اتفاقاتي رخ نمي داد. 
وی گفت: اگر ایران مي خواهد در جامعه جهاني نقش داشته باشد و خودتحریمي 
نکند باید FATF را بپذیرد. بدون شک این اقدام در راستاي منافع ملي است و کشور را از 
چالش هاي بیشتر در امان نگه مي دارد. امروز بزرگ ترین شرکاي تجاري ایران یعني چین، 
روسیه و ترکیه هر سه عضو اصليFATF هستند. این در حالي است که ما قرار نیست 
عضو اصليFATF شویم و بلکه تنها قرار است این مقررات را بپذیریم و آن را رعایت کنیم.
یادآور می شود انتقال پول با کیف و چمدان، در اوج برقراری و اجرای برجام صورت 
می گرفت به نحوی که خبر مشابهی درباره سفارت کره جنوبی در تهران منتشر شد. در 
واقع در حالی که دولت و حامیان آن خیال می کردند به واسطه برجام، از دیوار تحریم 
عبور کرده اند، آمریکا و برخی کشــورهای اروپایی، با نیرنگ ها و بدعهدی های مختلف، 
تدریجاً بر کثرت و شدت تحریم ها می افزودند تا جایی که غیر از مشتی وعده، عماًل هیچ 
قرارداد جدی ای منعقد و اجرا نشــد و مراودات بانکی نیز در حالت تحریم قرار داشــت. 
حتی وزیر امور خارجه تصریح کرد 20 ماه پس از اجرای برجام، هنوز نتوانسته ایم حتی 

یک حساب بانکی در لندن افتتاح کنیم.
ثانیاً برای مبارزه با رانت و پولشویی، نیاز اصلی اهتمام دولت به راه اندازی مکانیسم های 
شفافیت ساز در زمینه معامالت و مالیات است که موضوعی کاماًل داخلی است و ربطی 
به FATF ندارد. در واقع دولت در این زمینه کوتاهی کرده اســت. همچنین به عنوان 
استدالل مقابل باید تصریح کرد برخالف ادعای آقای پازوکی، با وجود این که آمریکا و 
اروپا عضو FATF هستند اما 76 درصد پولشویی ها دنیا در همین کشورها انجام می شود.

گفتنی است که FATF به عنوان حربه در اختیار آمریکا و برخی دولت های اروپایی، 
در اصل برای کانالیزه و محدود کردن مراودات مالی و تجاری ایران است و اتفاقاً با پذیرش 

تعهدات FATF است که دور اقتصاد کشور دیوار می کشیم.
 از یاد نبرده ایم که آمار برخی صرافی های دور زننده تحریم ها، در همین شــرایط 
همکاری نصف و نیمه با FATF لو رفت و از آن سو، بخشنامه های خائنانه ای در داخل 
خطاب به بانک ها صادر شد که از آنها می خواست با افراد حاضر در فهرست تحریم های 
سازمان ملل و »تحریم های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا« همکاری نکنند. 

آقای پازوکی خواب تشریف داشتند و این بخشنامه ها را ندیده اند؟!
وقاحت سفیر روباه پیر

 درباره برجام
رابرت مک ایر، ســفیر انگلستان در تهران مدعی شــد اقدامات ایران، برجام را در 
معرض خطر بزرگی قرار می دهد. اما سؤال از سفیر انگلیس این است که دولت متبوعش 
و دیگر کشــور های اروپایی کدام یک از تعهدات فهرســت شده راـ  که اتفاقا مستقل از 

آمریکا استـ  انجام داده اند؟
تابناک نوشت: »راب مک ایر« سفیر انگلیس در تهران با متهم کردن ایران به نقض 
برجام عنوان کرد؛ اقدامات ایران در زمینه هسته ای )گام های کاهش تعهدات( برای جامعه 
بین الملل نگران کننده است. این اقدامات برجام را در معرض خطر بزرگی قرار می دهد. 
وی در حالی که کشورش به همراه دو عضو دیگر اروپایی برجام، اقدامی عملی در 
راستای اجرای تعهدات برجامی صورت نداده اند مدعی شد: ما به تمامی تعهداتمان در این 
توافق پایبندیم و برای رساندن ایران به مزایای الزم حتی فراتر از آن تعهدات نیز می رویم. 
سفیر انگلیس در حالی عنوان کرد که اروپا به تعهدات خود پایبند بوده و حتی فراتر 
از آن خواهد رفت که اروپایی ها تاکنون نتوانسته اند در برابر اقدامات آمریکا در نقض برجام 
کاری از پیش ببرند. هجدهم اردیبهشــت 1397 آمریکا رسما از توافق هسته ای خارج 
شد. در مقابل، علی رغم همه قول های قبلی اروپا مبنی بر حفظ برجام و تامین منافع این 

توافقنامه برای ایران، آنها به قول ها و وعده های خود عمل نکردند.
این در حالی است که سال 2019 نیز پایان یافت و وارد سال 2020 میالدی شدیم. در 
نهایت اروپا با سرپیچی از اجرای تعهدات برجامی و با یک رویکرد تقلیل گرایانه و حداقلی، 
اعالم کرد که کانالی به نام »INSTEX« )ابزار پشتیبان مبادالت مالی( -  مبادله پول نفت 
دیگر کشور ها با غذا و دارو-  را راه اندازی کرده است؛ کانالی که از SPV هم ضعیف تر بود. 
در همین راســتا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان عنوان کرد که 
اروپایی های حاضر در برجام کمتر از یک درصد تعهدات برجامی خود را انجام داده اند. 
ظریف از رفتار های دوگانه اروپا در قبال ایران انتقاد و تصریح کرد اروپایی ها در بیانیه هایی 
که درباره برجام صادر می کنند، خود را کامل و 100 درصدی متعهد به برجام می دانند، 

اما در عمل، کمتر از یک درصد تعهداتشان در برجام را انجام می دهند.
الزم به ذکر است، در برجام آمده: اتحادیه اروپایی همه مفاد »مقررات اتحادیه اروپایی« 
که کلیه تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای را اجرایی می سازد، لغو خواهد 
کرد و این لغو شامل تمامی تحریم ها و تدابیر محدودکننده در حوزه های نقل و انتقاالت 
مالی بین  اشخاص و نهاد های اروپایی، فعالیت های بانکی، ارائه خدمات بیمه، ارائه خدمات 
پیام رسانی مالی )از جمله سوئیفت(، حمایت مالی از تجارت با ایران )اعتبارات صادراتی، 
تضامین، یا بیمه(، پرداخت وام های بالعوض، کمک های بالعوض، خدمات و کمک های 
مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران، واردات و صادرات حمل نفت، فراورده های نفتی، 
گاز و فراورده های پتروشیمی ایرانی، کشتیرانی و کشتی سازی، دسترسی به فرودگاه های 
اتحادیه اروپایی برای هواپیما های باری ایرانی، طال، فلزات گرانبها و الماس و همچنین 

لغو فهرست  اشخاص حقیقی، حقوقی و نهاد های مذکور در برجام است.

پاسخ جنایت آمریکا
زود، قاطع و پشیمان کننده

یک سایت حامی دولت نوشت: پاسخ جنایت آمریکا علیه سردار سلیمانی باید زود 
و قاطع و پشیمان کننده داده شود.

عصر ایران با تبریک و تســلیت شــهادت سرلشکر سلیمانی به دست جنایتکاران 
آمریکایی نوشت: شهادتت مبارک سردار دل ها، ای رسیده به آرزوی دیرین! امروز، برای 
هر که ایران را دوست دارد، روز عزاست: وطن، سرداری بی نظیر از دست داده است که 
جز به سربازی برای دین و میهن، به هیچ نیندیشید و به رغم امکان، هرگز خود را آلوده 

بازی های سیاسی و تعامالت اقتصادی و حاشیه ها نکرد.
سردار مردمی ایران، نقشی بی همانند و تاریخی در شکست بزرگترین گروه تروریستی 
معاصر داشــت. هم او بود که برای مبارزه با داعش لباس رزم پوشــید و نه از تهران که 

از خطوط مقدم نبرد، جنگ علیه داعش را فرماندهی کرد و بارها تا مرز شهادت رفت.
و امروز از عجایب تلخ روزگار اســت که دولت تروریستی آمریکا، بزرگترین ژنرال 
ضدتروریســم جهان را ترور می کند و نامش را بسیار بسیار وقیحانه مبارزه با تروریسم 

می نامد. امروز، روزی است برای شرم جهانی.
اینکه آمریکا از آن سر دنیا بیاید و در منطقه ما، سردار ما را ترور کند و ماجرا تمام شود، 
مقبول هیچ اندیشه ای نیست. باید این جنایت پاسخ داده شود؛ زود و قاطع و پشیمان کننده.

ما طرفدار جنگ نیستیم و اتفاقاً از همین منظر توصیه به پاسخ متقابل می کنیم که 
اگر صورت نگیرد، نشانه ضعف ما تلقی می شود و دشمن را برای حمله جری تر می کند. 

پاسخ درخور، پیام قدرت است و قدرت، بازدارنده از جنگ.
بعد از آنکه ایران، پهپاد جاسوسی آمریکایی را در خلیج فارس سرنگون کرد، ترامپ 
- که جنایت امروز به دستور شخص او صورت گرفت - از ایران تشکر کرد که هواپیمای 
مجاور را که حامل تعدادی از نظامیان آمریکایی بود هدف قرار نداده است. قاعدتاً دیگر 

ترامپ نباید موقعیتی برای این دست تشکرها داشته باشد.
اگر زمانی که دانشمندان هسته ای مان را در خیابان های تهران ترور می کردند، پاسخ 
قاطعی به اسرائیل داده بودیم و برخی مقامات امنیتی وقت، خود را درگیر پرونده سازی های 
داخلی نمی کردند، امروز شــاهد آن نبودیم که فرزند ایران را اینگونه در خانه همسایه 

به شهادت برسانند.
آفتاب یزد: کوتاهی های دولت را

پای جنگ اقتصادی ننویسید
یک روزنامه اصالح طلب می گوید کوتاهی های مدیریتی دولت، به دشواری های 
امروز در شرایط جنگ اقتصادی کمک کرده و این برعکس سخنان رئیس جمهور است.

آفتاب یزد نوشت: گویا رئیس جمهور محترم عزم خودشان را جزم کرده اند که 
هر از گاهی بَری از باغ برخی سخنان جنجال آفرین شان به عرصه سیاست برسانند. 
تازه ترین آن، قیاس گرفتن شــرایط رقابت های انتخاباتی با شرایط امروز است که 
ایشان از »شرایط جنگی« برای شرح آن بهره برده اند، که به حرف و سخن های نه 
چندان کمی در محافل سیاسی و رسانه ها دامن زد. وعده هایی مثل مبارزه با فساد، 
رونق بخشی به رسانه ها و سر و سامان دادن به برخی گوشه های اقتصادی کشور، 
ربط واضحی به شرایط جنگ و صلح ندارد و ای بسا اگر در اولویت قرار می گرفتند 
امروز که به تعبیر رئیس جمهوری در وضعیت جنگ قرار گرفته ایم می توانستند از 
دولت دستگیری کنند. جوانگرایی در دولت که از شعارهای دولت تدبیر بود، چه 
ربطی به شرایط جنگی دارد؟ راه دادن به جوان های متخصص به بوروکراسی کشور 
و سد کردن راه فسادهای کالن، در شرایط جنگی چه میزان فشار بر دولت محترم 
می آورد که به ثمر رســاندن آن را ناممکن کند؟ مگر نه این اســت که بسیاری از 
ابتکارها و کاردانی ها  در شرایط جنگی تولد یافته اند؟ اگر مقصود از جنگ، جنگ 
در حوزه اقتصاد و تحریم و... اســت که به راستی مسئله تازه ای در میان نیست و 
کشور سال ها  است با پیامدهای آن در جدال است. برخی اصالحات در کشور هیچ 
وابستگی ا ی به شرایط جنگی یا صلح ندارد. مبارزه با فساد و ارتشاء و تزریق خون 
تازه در مدیریت کشــور، چه در آرامش و چه در غوغای جنگ نباید پُشت گوش 
انداخته شــود و خدای ناخواسته دستاویزی برای کم کاری ها  به شمار آید. دولت 
هرچه از ضعف هایش فاصله بگیرد، هرچه از بوروکراســی نیرومندتری برخوردار 
باشد و در یک کالم، اراده استواری به تصحیح امور و مشکالت مزمن شده داشته 
باشد، هم در هنگامه جنگ پایداری و کارآمدی بیشتری از خود نشان خواهد داد 
و از خسارت های هنگفت دوری خواهد ُجست و هم در صلح، نیکروزی بیشتری 

نصیب مردمان خواهد کرد. 

1- ذوالفقار و مالک اشتر سیدعلی، آسمانی و اسطوره شد. از شهادت 
ســردار سرافراز اسالم نباید تعجب کرد چراکه حاج قاسم برای شهادت 
آفریده شــده بود و چهل سال، حداقل چهل بار از خطرها و توطئه های 
بزرگی عبور کرده بود و منتظر این لحظه بود. در طول جنگ تحمیلی که 
با این شهید بزرگوار در جبهه ها محشور بودم، هرگاه به مانع و مشکلی 
برخورد می کردیم فقط یک پاسخ از او می شنیدیم که »نگران نباشید خدا 
با ماست، فقط از خدا بخواهید عاقبت ما هم شهادت باشد«. سرداری که 
رسانه ها و استراتژیست های نظامی دنیا او را قدرتمندترین مرد خاورمیانه 
می دانستند، 40 سال با جنگ زندگی کرد، چه آن زمان که در جبهه های 
دفاع مقدس وقتی صدام و نیروهای بعثی نام حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
غیور لشکر 41 ثاراهلل را می شنیدند، لرزه به اندام شان می افتاد و می دانستند 
در مقابل لشکری که حاج قاسم فرمانده آن است راهی جز کشته شدن 
و یا فرار ندارند، و چه در جبهه مقاومت منطقه که نیروهای آمریکایی و 
صهیونیستی برای شهادت او جایزه تعیین کرده بودند. حاج قاسم یک فرد 
نبود که بار رفتنش فقط احساسات ما جریحه دار شود، حاج قاسم یک مکتب 
و یک راه بود که هزاران حاج قاسم ها را  تربیت کرده و این مکتب را ادامه 
خواهند داد. حاج قاسم علمدار و ابوالفضل مقاومت و انقالب اسالمی بود و 
قطعا همان گونه که مثل آقایش حضرت عباس دستانش قطع شد، اما علمش 
و مکتبش جاودانه خواهد شد. گرچه خون های پاک و مطهری از شهیدان 
بهشتی و رجایی و همت ها و باکری ها و باقری ها گرفته تا شهیدانی همچون 
تهرانی مقدم ها و کاظمی ها و احمدی روشن ها و تا حججی ها و همدانی ها 
و زینبیون و فاطمیون شــجره الهی انقالب اسالمی و مقاومت را آبیاری 
کرده اند، اما این خون همچون خون ثاراهلل که هزار و پانصد ســال اسالم 
را زنده نگه داشــته، حداقل هزار و پانصد سال دیگر و بلکه تا ابد انقالب 
اسالمی و مکتب مقاومت را زنده نگه خواهد داشت و پرچم این انقالب را 
به دست بقیهًْ اهلل  االعظم خواهد سپرد. قطعا حاج قاسم اکنون ندای »فزت 
و رب الکعبه« سر داد و ندای »قد قتلت القاسم« از نهان مالئکه برخاست 
و یارانش همچنان فریاد خواهند زد »بســم  اهلل قاصم الجبارین«! گرچه 
خداوند عزوجل نیــز خواهد فرمود»بای ذنٍب قتلت«؟ و ما از رفتن حاج 
قاسم محزون هستیم اما از جوشش خونش و ماندن مکتبش و برافراشته 
بودن علمش خوشحالیم و همان گونه که سیدعباس موسوی شهید شد و 
سیدحسن نصراهلل پرچم او را به دست گرفت، سرداران بزرگ دیگری پرچم 

حاج قاسم و ابومهدی مهندس را به دست خواهند گرفت.
2- دشمنان با این اقدام جنایتکارانه در گام اول به مدد جنگ روانی 
و عوامل داخلی خود تالش دارند با فضاسازی های رسانه ای روحیه جوانان 
آزادی خواه را تحت تأثیر قرار دهند. دراین شــرایط اولین وظیفه جوانان 
و جبهه مومن به انقالب و مقاومت در کل منطقه و جهان حفظ روحیه و 
تقویت آن است چرا که اگر روحیه »مقاومت انقالبی« شکسته شود، دشمن 
به هدف اصلی و استراتژیک خود خواهد رسید و سنگرهاي بعدي قابل 
دفاع نخواهد بود. هرچند به تعبیر مقام معظم رهبري »این خواب پریشان 
دشمن هیچ گاه تعبیر نخواهد شد«، اما یکي از ویژگي هاي سردار سرافراز 
حاج قاسم سلیمانی روحیه »شکست ناپذیری« و »بی اعتمادی کامل به 
آمریکا« بود. جوانان انقالبي هم به تأسي این سردار سرافراز باید در میدان 
نبرد خود را براي برهه هاي حساس و سرنوشت ساز گام دوم انقالب آماده 
کنند و القائات و فضاسازی های دروغین دشمنان در مسیر روشن مقاومت، 

اندک تأثیری در انگیزه نیروهای انقالبی نگذارد. 
3- در عرف بین الملل اگر دولتی ژنرال نظامی  کشوری را هدف قرار 
دهد، به معنی اعالن جنگ است. اکنون آمریکا با شهادت سردار حاج قاسم 
رسما خط قرمز را رد و اعالن جنگ کرد. این یک اقدام برنامه ریزی شده بود، 
چنان که روزنامه نیویورک تایمز طی روزهای اخیر نوشته بود: »موشک های  
هایپرســونیک بازی را عوض می کنند... فرض کنید قاسم سلیمانی در 
بغداد جلسه داشته باشد و آدرسش را داشته باشید. استفاده از موشک  
هایپرسونیک وسوسه انگیز است!«. لذا عالوه بر اینکه در این جنایت نباید 
نقش نفوذی ها و کسانی که تاکنون گرای تحریم ها را به آمریکا و اطالعات 
کشور را به شبکه معاند آمدنیوز می دادند، را از نظر دور داشت، از امروز 
هم آمریکایی ها و هم صهیونیست ها باید در وحشت انتقام این جنایت خود 
به سر ببرند و منتظر باشند که کی و کجا پاسخ سخت را دریافت خواهند 
کرد. شخص رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی این فریاد 
ملت ایران و ملت های منطقه را بشنود که »بگرد تا بگردیم«! و باید بدانند 
تمام پایگاه ها و نیروهای آنها نه در منطقه بلکه در سراسر دنیا به عنوان 
پایگاه ها و نیروهای  تروریستی دیگر امن نخواهند بود و بدانند نه انتقام 
خون این شهید سرافراز را یک بار خواهیم گرفت بلکه انتقام قطره قطره 
خون او را بارها خواهیم گرفت و چنان سیلی خواهد خورد که کل جهان 
صدای آن را بشنوند و تمام معادالت بین المللی و منطقه ای را تحت تأثیر 
قرار دهد. در این انتقام آمریکا این سخن رهبر معظم انقالب را یک  بار دیگر 
درک خواهــد کرد که »اگر یکی بزند، ده تا خواهد خورد«. پیام صادره از 
سوی رهبر انقالب در پی شهادت سردار سلیمانی دارای یک نکته مهم 
بود و آن اینکه »ســردار سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه 
دلبستگان مقاومت خون خواه او هستند«. لذا گستره انتقام از  تروریست های 
آمریکایی نه تنها در عراق و منطقه بلکه در تمامی  نقاط جهان اســت. بر 
همین اساس اعالم حالت فوق العاده در آمریکا و  ترس شهردار نیویورک، و 
»جنگ نمی خواهیم« گفتن های مقامات آمریکایی و اعضای کنگره و سنا و 
سفر نیمه تمام نتانیاهو به یونان و بررسی فوری خروج نیروهای استرالیایی 
از ائتالف دریایی آمریکا و همه و همه اینها، تنها حکایت از این دارد که در 

انتظار و وحشت انتقام سخت به سر می برند. 
4-  اما در داخل کسانی که متوّهمانه تصور می کردند زمان گفتمان است 
نه موشک! و می توانند با دیپلماسی و مذاکره و برجام سایه جنگ را از سر 
کشور دور کنند، اوال باید با ریختن خون این شهید عزیز به خود بیایند که 
دیگر جای هیچ گونه دیپلماسی با آمریکا وجود ندارد و از امروز به بعد هر مقام 
و مسئولی که بخواهد از آمادگی برای مذاکره با آمریکا تحت هر عنوانی سخن 
بگوید، از نظر ملت ایران نه تنها حماقت بلکه خیانت آشکار به خون شهید 
سلیمانی و منافع ملی کشور و ملت های منطقه تلقی می شود و مستوجب 
محاکمه و مجازات خواهد بود. ثانیا کسانی که بدون هیچ استدالل منطقی 
هر از گاهی دم از ضرورت تصویب CFT و پالرمو می زنند بدانند آمریکایی ها 
خیلی تالش کردند که با تصویب این لوایح در داخل ایران، بتوانند شهید 
حاج قاسم سلیمانی را به اتهام  تروریستی حذف کنند، ولی به دلیل اینکه 
تصویب کامل قوانین استعماریFATF محقق نشد، نتوانستند صبر کنند و 
نهایتا با موشک های شان ناجوانمردانه سردار سلیمانِی عزیز را از سر راه خود 
برداشتند. لذا ملت انتظار دارد دولت در اسرع وقت این لوایح را پس بگیرد 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای همیشه این لوایح را از دستور کار 

خود خارج کند و به بایگانی بسپارد.
5- همه دوستان و دشمنان بدانند خون شهید سلیمانی به اندازه تمام 
دوره چهل ساله مبارزاتش، به مقاومت خدمت و مسیر تحوالت منطقه را 
عوض خواهد کرد. خون این شهید نشان داد مقاومت ریشه در جان ملت های 
منطقه از جمله ملت ایران و عراق دارد و با فضاسازی های رسانه ای- سیاسی 
رسانه های فارسی زبان و عرب زبان منطقه با خط گرفتن از سازمان های سیا 
و موساد نمی توانند چهره های مقاومت را مخدوش کنند و ملت های منطقه از 
جمله دو ملت ایران و عراق را رو در روی هم قرار دهند و قطعا خون شهید 
سلیمانی تمام ملت های منطقه را بیدارتر و متحدتر و توطئه ها و فتنه ها در 
عراق و لبنان و همچنین ایران در آستانه انتخابات مجلس را خنثی کرد. 

6- اما چرا آمریکا دست به اقدامات براندازانه و تنش آفریِن چند ماهه 
اخیر در عراق زد و نهایتا در یک اقدام جنایتکارانه، حاکمیت عراق را نقض 
و به مقر نیروهای حشدالشعبی که بخشی از نیروهای مسلح این کشور 
است، حمله کرد و نقشه شــوم خود در به شهادت رساندن حاج قاسم 
سلیمانی را عملی کرد؟ باید یقین کرد که این اقدامات نشان داد آمریکا 
و شخص رئیس جمهور این کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در 
بن بست کامل قرار گرفته است و شهادت »پدر امنیت منطقه« و شهادت 
نیروهای حشدالشعبی در »مرز قائم- بوکمال« قطعا حاصل شکست اساسی 
آمریکا در منطقه است و هزینه کردن بیش از 7  تریلیون دالر در منطقه با 
جنگ های افغانستان و عراق و ایجاد طالبان و  تروریست های داعش، هیچ 
دستاوردی برای آمریکا نداشته است. آنچه که موجب شکست سیاست های 
آمریکا و آغاز اخراج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه شده، قطعا نتیجه 
جان فشانی ها و اقدامات مقتدرانه حاج قاسم سلیمانی و نیروهای مقاومت 
در منطقه از جمله حشدالشعبی و حزب اهلل و انصاراهلل است. لذا هرچند 
اکنون آمریکا یک قدرت شکست خورده در منطقه است که با سیاست های 
مقاومت به اجبار در حال  ترک منطقه می باشد و ممکن است دست به هر 
اقدام حماقت آمیز و جنایتکارانه ای بزند، اما »زمان بزن و در رو« تمام شده 
اســت و این اقدام جنایتکارانه مسیر ورود مجدد  ترامپ به کاخ سفید را 

هموار نخواهد کرد.

خون شهید سلیمانی می جوشد!

 دكتر محمدحسین محترم

صفحه 2
یک شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ 
۹ جمادی االول ۱۴۴۱ - شماره 22۳۷۳

دلت سر به زیر و سرت سربلند 
در دومین روز از عزای عمومی به مناسبت شهادت سردار دل ها 
و شهیدان بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، این 
ستون را به سروده ای از شاعر متعهد و انقالبی جناب آقای علی محمد 

مودب اختصاص می دهیم:
تو از فریادها، شمشــیرهای صبح پیکاری

که در شب های دهَشت تا سحر با ماه بیداری
تو دهقان زاده از فضل پدر مهری ست در جانت

که می روید حیات از خاک، هرجا پای بگذاری
دم روح خدا آن سان وجودت را مسیحا کرد

بسیاری  کبوترهای  بر دســتت  بالیدند  که 
چه خوش رم می کند از پیش چشمت لشکر پیالن 

ابابیل است و سجیل است هر سنگی که برداری 
دلت را ســر به زیری ها، سرت را سربلندی ها 

خوش آن معنا که بخشیده است چشمانت به سرداری
ز ما، در گریه های نیمه شب یاد آر  ای همدرد 

تو از شمشــیرها، لبخندهای صبح بیداری 

به جای گفت و شنود یادداشت میهمان

سرویس اجتماعی-
پس از شهادت سردارحاج قاسم 
سلیمانی، شــبکه های اجتماعی و 
صفحات مجــازی مملو از مطالب و 
تصاویر مرتبط با این شهید قهرمان 
شده اســت، اما این بار شبکه های 
مجازی خارجی با حذف صفحات و 
محتوای مربوط به شهید سلیمانی 
آمریکایی  تروریست های  یاری  به 

آمده اند.
»امروز تاثیر رسانه ها، تلویزیون ها و 
هنرها و این شبکه های عظیم اطالع رسانی 
اینترنتــی از ســالح و از موشــک و از 
بمب اتم بیشــتر است.« شــاید آن روز 
)اردیبهشــت 1383 پــس از بازدید از 
صدا و سیما( که رهبر معظم انقالب این 
بیانات ارزشــمند را مطرح کردند کمتر 
کســی فکرش را می کرد که امروز پس 
از شــهادت حاج قاسم سلیمانی، فضای 
مجازی و شبکه های عظیم اطالع رسانی 
اینترنتی جبهه جنگ سربازان سایبری با 

تروریست های آمریکایی باشد.
بامــداد جمعــه 13 دی ماه و پس 
از ترور حاج قاســم ســلیمانی به دست 
تروریست های آمریکایی، سربازان سایبری 
شــروع به تولید محتوا درباره ترور حاج 
قاسم در انواع شــبکه های اجتماعی به 
خصوص اینستاگرام و توئیتر که مهم ترین 
بازوهای رسانه ای آمریکا و هم پیمانانش در 
فضای مجازی به شمار می روند، کردند. 
خیلی زود دو واژه »قاســم سلیمانی« و 
»انتقام ســخت« تبدیل به پرتکرارترین 

واژه های فضای مجازی شدند.
عالوه بــر ایــن، مــوج عظیمی از 
واکنش های کاربــران فضای مجازی، از 
کاربــران عادی گرفته تــا هنرمندان و 
ورزشــکاران و نخبگان مربوط به انتشار 
تصویر حاج قاســم سلیمانی و تسلیت 

گفتن شهادت ایشان به راه افتاد.
اما این حجــم عظیم واکنش ها به 
مذاق صاحبان این شبکه های آمریکایی 
خوش نیامد و این تروریست ها که پیش 
از این حاج قاســم را ترور فیزیکی کرده 
بودند در اقدامی دیکتاتورمآبانه شروع به 
حذف مطالب و تصاویر شهید سلیمانی و 
بستن برخی از حساب های کاربری که 
این مطالب و تصاویر را منتشر کرده بودند 
کردند تا حاال به خیال خود این شهید را 

ترور مجازی کنند.
برخی از هنرمندان دو تا سه مرتبه 
پست اینستاگرامی و استوری شان حذف 
شــد و برخی حساب ها از جمله حساب 
خبرگزاری ها و کانال های خبری مسدود 
شدند، تنها به جرم حمایت و زنده کردن 

نام و تصویر حاج قاسم سلیمانی!
البته این اولین مرتبه نیســت که 
شــبکه اجتماعی آمریکایی اینستاگرام 
چنین رفتار مستبدانه ای را نشان می دهد، 
پیشتر نیز این شبکه در بازه های زمانی 
متفاوت اقدام به حذف پست های حاوی 
تصاویر رهبر معظم انقالب، سید حسن 
نصراهلل و حاج قاسم سلیمانی کرده بود.

با این حال ترور مجازی شهید حاج 
قاسم سلیمانی تنها به اینستاگرام محدود 

نشد و در شبکه اجتماعی توییتر نیز تکرار 
شــد. در این باره برخی از حســاب های 
کاربران توئیتر ساســپند )مســدود( و 
برخی از پست ها نیز حذف شد تا جایی 
که کاربران ناچار شدند حجم فعالیت های 
خود را برای جلوگیری از ساسپند شدن 

کاهش دهند.
البته، تقابل، سانسور و ایجاد هزینه 
شبکه های اجتماعی آمریکایی مسبوق 
به سابقه است. آبان ماه گذشته و درپی 
ایجاد آشــوب و اغتشاش توسط اراذل و 
مزدوران، همین شــبکه های اجتماعی 
وظیفه برقراری ارتباط و راهبری آشوب ها 
را به عهده داشــتند تا جایی که شورای 
عالی امنیت کشور برای ناکام گذاشتن 
آنهــا تصمیم به قطــع اینترنت گرفت. 
مرور کارنامه سیاه شبکه های اجتماعی 
رد پــای مخــرب آنهــا در رخدادهای 
امنیتی – اجتماعی دیگری چون ماجرای 
لردگان، اعتراض های کارگری، دختر آبی، 
اغتشــاش های دی 96، فتنه 88 وحتی 

برخی از انتخابات ها را نشان می دهد.
حتی اگر کســی نســبت به نقش 
مخرب شــبکه های اجتماعی آمریکایی 
شک داشته باشد، اعتراف های هیالری 
کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا 
در زمان فتنه 88 نیز این شک را تبدیل 
به یقین می کند، جایی که وی در کتاب 
»انتخاب های دشــوار« کــه مربوط به 
خاطراتش اســت، درباره پشت صحنه 
آشوب های سال 88 و به تعویق انداختن 
تغییرات توئیتر نوشته است: »در پشت 
صحنه، گروه من در وزارت خارجه به طور 
مداوم با فعاالن در ایران در ارتباط بودند 
و برای جلوگیری از تعطیل شدن توئیتر، 
بــه طور فوریتی مداخلــه کردند؛ قطع 
شدن توئیتر به معنای از بین رفتن یکی 
از وسایل اصلی ارتباطی معترضان بود.«

 استبداد اطالعاتی
اما اقــدام خبیثانه اینســتاگرام و 
توئیتر واکنش های زیادی در بین فعاالن 

رسانه ای و مجازی به دنبال داشت.
در همین باره، »معصومه نصیری« 
عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ای 
ایران در مطلبی نوشــت: »پس از اقدام 
اینســتاگرام مبنی بر حذف پست های 
کاربران ایرانی درباره شــهادت سپهبد 
قاسم ســلیمانی، حاال نوبت به توئیتر 
رســیده که با حــذف ممبرهای برخی 
حساب های ایرانی و ساسپند کردن آنها، 
برای چندمین بار بر جریان یک ســویه 
رســانه ای و گونه  جدید استبداد صحه 
بگذارد. این چندمین بار است که مدعیان 
جریان آزاد اطالعات و ارتباطات در عمل 
ثابت کرده اند که آنها تشخیص می دهند 
چه صدایی از کشورها به گوش جهانیان 
برســد و افکار عمومی دنیا تصور کنند 
آزادی انتخــاب دارنــد. در واقع ما فکر 
می کنیم که برای انتخاب آزاد هستیم. 
مــا در معرض انتخاب از بین آنچه به ما 
داده می شــود قرار داریم. همه رسانه ها 
گردانندگانی دارند که تعیین می کنند 
مخاطــب به چه فکر کند و چگونه فکر 
کنــد. در واقع این گردانندگان شــعار 

آزادی ســر می دهند امــا آزادی را به 
قربانگاه می برند.

یعنــی  تــی  طالعا ا د  ســتبدا ا
سوءاســتفاده های گروهی حکومت های 
قدرتمند جهانی از ظرفیت باالی رسانه ای. 
یعنی حــذف یمن از اخبار جهانی، عبور 
فــوری از اخبار مربوط به نرخ بیکاری در 
آمریکا، یعنی انتصاب اقدامات تروریستی 
به مسلمانان، یعنی متوحش نشان دادن 
برخی کشورها و متمدن نشان دادن برخی 
دیگر. یعنی ما تصمیــم می گیریم نگاه 
ملت ها حتی به خودشــان چگونه باشد، 
یعنی ما ترور می کنیم و به بهانه عدم انتشار 
مطالب تروریستی و خشن، اعتراضتان به 

خشونت و ترور را حذف می کنیم.«
 هیمنه پوشالی فضای مجازی

از دیگر ســو، »جــواد جاویدنیا« 
سرپرســت معاونــت فضــای مجازی 
دادســتانی کل کشور با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد: »قســم به خــون پاکش، در 
فضای مجازی کشــور هم انتقام سخت 
خون حاج قاسم ســلیمانی را از آمریکا 
و عربســتان و منافقان و داعشــی های 
خبیث خواهیم گرفت و به کوری چشم 
مســئوالن غربگرا یا مبهوت غربی که از 
هیمنه شرکت های آمریکایی دچار رعب 
و وحشــت شده اند و معتقدند در مقابل 
قدرت پوشالی آمریکا در فضای مجازی 
کاری نمی توانیم انجام دهیم و باید تسلیم 
ســخت افزارها و نرم افزارهای آمریکایی 
باشیم، نشان خواهیم داد که همانگونه 
که ســربازان خمینی کبیر که سال 57 
انقالب کردند و 8 سال در مقابل آمریکا 
و کل دنیا در کمال ناباوری ایستادند، ما 
سربازان خامنه ای عزیز نیز در مقابل این 
هیمنه پوشالی فضای مجازی می ایستیم و 
به زودی خاتمه داعش و آمریکا در فضای 

مجازی کشور را جشن خواهیم گرفت.
خطاب به امــام خامنه ای: آقا جان 
 اشارتی کافی است تا با تأسی به سردارت، 
مصلحت های خودساخته و ناشی از نفوذ 
جریانی را حتی به قیمت جان درنوردیم 
و شجره طیبه انقالب را در فضای مجازی 
از مدیریــت غیرانقالبی و غربگرا و ذلیل 
در مقابل دشــمن رهایی بخشیم و گام 
دوم انقالب را در مقابل جنگ شناختی 

بیگانگان بیمه کنیم.«
 مسئوالن فضای مجازی کشور 

مقصرند
»علی علیزاده« فعال رســانه ای نیز 
با انتقاد از اهمال مدیران مسئول حوزه 
فضای مجازی خطاب به وزیر ارتباطات 
نوشت: »اگر آمریکایی ها بدن سردار ما 
را حذف و ترور کردند، شبکه آمریکایی 
اینســتاگرام هــم از دیروز اســم و یاد 
عزیزترین ســردار ما را حــذف و ترور 

کرده  است.
آقای جهرمی، سردار سلیمانی آمریکا 
را از منطقه بیرون کرد. شما آمریکا را به 

گوشی هر ایرانی برگرداندید. 
سردار ما برای امنیت ما تا مدیترانه 
جنگید و شما نه فقط نتوانستید از امنیت 
مجازی ما دفــاع کنید که آن را جدا به 

خطر انداختید. 

روزی که اینســتاگرام را به عنوان 
پلتفرم اصلی 85 میلیــون ایرانی به ما 
تحمیل کردید نمی دانستید حذفی ترین 
و سرکوبگرانه ترین سیاست ها را نسبت 
به نیروهای نظامی ملی ایران و همزمان 
روادارتریــن سیاســت ها را نســبت به 
سرهنگ های حقوق بگیر جنگ رسانه ای 
غرب دارد و هتک حرمت مقدســات و 
تشویق به تروریسم خیابانی و خشونت 
خیابانی توســط آنها را نــه فقط هرگز 
حذف نمی کند بلکه به صورت رســمی 

آنها را تبلیغ می کند؟ 
اگر فروردین98 که اینستا صفحات 
سپاه را حذف کرد مقابلش ایستاده بودید 
امروز چنین وقیحانه یک ملت را تحقیر 

نمی کرد.«
 تالش برای عوض کردن

 جای شهید و جالد
نیت اینســتاگرام و توئیتر در یاری 
رساندن به تروریست های آمریکایی برای 
حذف نام و تصویر شهید سلیمانی که به 
حق قهرمان راستین و بین المللی مبارزه 
با تروریســم است، جلوگیری از رسوایی 
بیشتر آمریکا، جلوگیری از معرفی جهانی 
ســردار سرافراز سپاه اسالم و جلوگیری 
از خدشــه به روایت نادرست مسئوالن 
آمریکایی و به عبارتی عوض کردن جای 

شهید و جالد است.
شبکه های رسانه ای جنایتکار وابسته 
به غرب که همــواره تالش می کنند با 
نســبت دادن دروغین ترور و خشونت 
به مســلمانان، چهره تحریف شده ای از 
اســالم را در جهان بــه نمایش بگذارند 
نمی توانند بپذیرند یک سردار مسلمان 
به عنوان قهرمان مبارزه با خطرناک ترین 
تروریست ها به جهانیان معرفی شود. در 
این صورت هم تحریف آنها رنگ می بازد 
و هم اینکه پاســخی به این سؤال مردم 
جهان ندارند که چرا آمریکا باید دشمن 
سرســخت تروریســت ها را به شهادت 

برساند؟
عجبا، آنهــا که خشــونت بار ترین 
محتواها را در شبکه های مجازی و فیلم 
و... به نمایــش می گذارند، حال تصویر 
شهید ســلیمانی یا تصویر سید حسن 
نصراهلل را به بهانه ترویج خشونت حذف 

می کنند!
لزوم توجه به تقویت

 قدرت سایبری داخلی
به نظر می رسد حاال که خون شهید 
سپهبد سردار قاســم سلیمانی بیش از 
پیش پرده از چهره خبیثانه شبکه های 
اجتماعی آمریکایی برداشته است، بهترین 
فرصت برای ایجاد و تقویت شــبکه های 
اجتماعی ســالم و قدرتمند بومی است 
تا عالوه بر اینکه سربازان سایبری در این 
جبهه جنگ نرم به پیکار با تروریست ها 
می پردازنــد، فضایی امن بــرای تولید 
محتوای سالم و انتشار بدون دغدغه آنها 

داشته باشند.
 راه مقابلــه با بازوهای رســانه ای 
تروریســت های آمریکایی، بومی سازی 
فضای مجازی و تقویت توان ســایبری 

است.

گزارش کیهان از ترور مجازی شهید سپهبد قاسم سلیمانی

»اینستاگرام« و» توئیتر« 
چگونه به كمک تروریست های آمریکایی آمدند؟

فرمانده کل سپاه گفت: ترور 
سردار ســلیمانی نقطه آغازی 
برای پایان حضــور آمریکا در 
ثبت  عبارت  این  است.  منطقه 
شود، زیرا بعد ها همه تحقق آن 

را خواهند دید.
سردار حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما 
تأکید کرد: ترور سردار شهید قاسم 
سلیمانی یک انتقام گیری راهبردی 
را در پی دارد که مطمئناً به حضور 
آمریــکا در منطقه پایــان خواهد 
داد. ترور ســردار ســلیمانی، باعث 
شــکل گیری یک انرژی جدید در 
جغرافیای وسیع به صورت خودجوش، 
آتــش به اختیار و مصمم برای یک 
این  می شود.  ســخت  انتقام گیری 
انتقام گیری در جغرافیای وسیع در 
طول زمان و با تاثیر های تعیین کننده 

خواهد بود.
به گزارش تســنیم، وی گفت: 
آمریکایی ها با این اقدام خود، آغازی 
برای پایان حضور خود ســاختند و 
ترور ســردار سلیمانی نقطه آغازی 
برای پایان حضور آمریکا در منطقه 
اســت. این عبارت ثبت شود، زیرا 
بعد ها همه تحقق آن را خواهند دید.
سردار سالمی تاکید کرد: ترور 
سردار سلیمانی پایان سردار سلیمانی 
نیست بلکه آغاز جدیدی بر سردار 
سلیمانی است و او خود یک مسیر 
و مکتــب از جهــاد و مبــارزه ضد 

مستکبران است.
فرمانده کل ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی تصریح کرد: امروز 
جبهه مقاومت، عالوه بر آرمان های 
قبلی، انتقام خون سردار رشید اسالم 

ابومهدی المهندس و سردار شهید 
قاسم ســلیمانی و همراهان شهید 
آنان را خواهند گرفت و این ده نفر 
امروز بیرق دار یک حرکت جدید در 

جهان اسالم هستند.
وی تاکید کرد: اقدام آمریکایی ها 
در ترور سردار قاسم سلیمانی یک 

خطای بسیار بزرگ بود.
ســردار ســالمی اظهار داشت: 
آمریکایی هــا هرچه در ســال های 
گذشــته تالش کردند کــه خود را 
دوســت ملت هــا نشــان بدهند و 
ملت های مســتقل و آزاد از جمله 
ملت ایــران را در مقابل نظام های 
خود قرار دهند و ســال ها عملیات 
سیاسی، روانی و رسانه ای گسترده و 
قدرتمند برای تسخیر دل های جوانان 
در جهان اسالم انجام داده بودند، با 
ترور ســردار بزرگ قاسم سلیمانی، 
همه این تالش ها و هزینه های شان 
از بین رفت. سیاست آمریکا در جهان 
اسالم با ترور ســردار شهید قاسم 

سلیمانی فرو پاشید.
فرمانده کل ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی افزود: مردم عراق 
در بغــداد، کربال و نجف، از فرمانده 
بزرگ ابومهدی المهندس و سردار 
قاســم ســلیمانی، یک مشایعت و 
تشــییع بســیار قوی و پرحجم را 
ترســیم کردند و امروز در هر نقطه 
از دورترین نقاط عالم اسالم هم هر 

مسلمانی اشک می ریزد.
سردار ســالمی گفت: کینه و 
نفرتی که آمریکایی ها به پیکره جهان 
اسالم تزریق کردند، به صورت طبیعی 
یک انرژی جدید برای یک نبرد علیه 
آمریکایی ها در یک جبهه وسیع و نه 

در یک نقطه به وجود آورد.

فرمانده کل سپاه:

انتقام راهبردی به حضور آمریکا 
در منطقه پایان خواهد داد

تشــخیص  دبیرمجمــع 
مصلحت نظام می گوید اسرائیل 
فکر نکند که خودش را پنهان 
کرده؛ زیرا انگشــت ایران به 
سمت اسرائیل نیز نشانه رفته 

است.
سردار سرلشکر پاسدار محسن 
رضایی فرمانده اســبق کل سپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی در 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو، 
با تسلیت شــهادت سردار سپهبد 
شــهید حاج قاسم سلیمانی اظهار 
کرد: آن شب سردار قاسم سلیمانی 
از سوریه وارد بغداد شدند و بعد از 
نشســتن هواپیما، ایشان سوار بر 
ماشــین شــدند و از دژبانی عبور 
کردنــد و بعــد از آن پهپادهــای 
آمریکایی ایشــان را به شــهادت 
رســاندند لذا امکان اینکه اسرائیل 
اطالعات را از ســوریه گرفته باشد 
وجود دارد لذا این توطئه  آمریکایی-

اسرائیلی است.
وی ادامه داد: اسرائیل فکر نکند 
کــه خودش را پنهان کــرده؛ زیرا 
انگشت ایران به سمت اسرائیل نیز 

نشانه رفته است.

رضایی افزود: آمریکا به دنبال 
جبران شکست های پی درپی خود 
اســت به طوری کــه ترامپ برای 
انتخابــات نیاز به قهرمان ســازی 
داشت و احساس می کرد آبروریزی 
بزرگــی برایش در کنگره و ســنا 
حاصل شده لذا باید خود را از این 
مهلکه نجات دهد، از ســوی دیگر 
ممکن است اســرائیل و عربستان 
ایشان را تحت فشار قرار داده باشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام اظهار کرد: آمریکا دســت 
بــه انتحار سیاســی و نظامی زده 
است؛آن ها ریسک بزرگی کردند به 
طوری که در شرایط عادی ترامپ 
با برنامه حساب شده دست به این 
کار نزده و تیری در تاریکی شلیک 
کرده است، از امروز ترامپ متوجه 
می شــود که چه کار خطرناکی را 
انجــام داده، زیــرا در ایران قیامی 

بزرگ اتفاق افتاده است.
به گزارش ایسنا، رضایی گفت: 
قاســم ســلیمانی فرزند ایران بود 
و هیچ شــهر و روستایی در ایران 
نیست که امروز مراسم عزا نگرفته 
باشد.               بقیه در صفحه11

رضایی: اسرائیل فکر نکند
 خودش را پنهان كرده است


