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اخبار كشور
رئیس قوه قضائیه:

درمکتب امام

دوستان جنگطلب
انسان
ِ

هر صدايى از هر گوشه جهان از هر حلقوم و از هر موج راديويى براى
منطقه بلند شود در رأس برنامههايشان تضعيف و توهين و تحقير ايران
است ،و آنچه در كشور ما مىگذرد بهطور معكوس در سراسر دنيا منعكس
مىشود ،سازمانهاى به اصطالح «حقوق بشر» و «شوراى امنيت» و «عفو
هم خود را صرف محكوم نمودن اسالم و ايران نمودهاند.
بينالملل» و ديگران ّ
مدعيان صلحطلبى و انساندوســتى با تمام توان سعى در افروختن آتش
فتنه و جنگ در همه جا به خصوص در ايران مىنمايند.
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نکته

درسهای بزرگ

______________________________ محمدهادی صحرایی
دو هفته از جنایت نابخشــودنی و عجیب آمریکا در به شهادت رساندن سردار
قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهانشان میگذرد .اقدامی که تنها از دو رژیم
منفور و متکبر آمریکا و صهیونی برمیآید و طبق هر قانونی جز قانون جنایتکاران
محکوم است .سردار سلیمانی میهمان رسمیدولت عراق بود و مورد استقبال مقام
آنها قرار گرفت ولی بدون هرگونه دلیل معقول و منطقی توسط آمریکا مورد سوءقصد
قرار گرفته و با یارانش به شهادت رسید .این نگاه خطرناک حاکم بر حکومت آمریکا
که سردمداری نظام سلطه را دارد به معنی سلب امنیت مردمان جهان و شکستن
حاکمیت و حکمرانی دولتها و مصداق روشنتروریسم دولتی است و بیش از آنکه
بتوان از نگاه ایدئولوژیک آمریکا را تخطئه کرد باید از منظر حقوق انسانی و بینالمللی
او را تهدیدگر جدی جان انسانها نامید.
جسارت آمریکا در ترور و ادعای شرمآور رئیسجمهور دیوانهنمای آن در تهدید
به انهدام مراکز فرهنگی ،اگرچه یادآور تهدیدات اوباما به استفاده از بمب اتم و یورش
بوش به افغانســتان و عراق و .. .اســت ولی در اصل معرف خوی سرکش و «سبک
زندگی» وحشــتناک آمریکایی است که خطری جدی برای بشریت و صلح جهانی
اســت .فیلم «غرب وحشــی» و «دارو دسته نیویورکیها» اگرچه خشن مینمود و
اغراقآمیز و تبلیغاتی ولی واقعی است و حقیقی .واقعیت و حقیقتی که امروزه پیش
چشم مردم جهان است و در معرض قضاوت آنها و تاریخ .کشوری که بنیانش بر«شَ فا
بومی بیگناه
ْهار ب ِ ِه ف 
ي نا ِر َج َه َّن َم» است و اساسش بر کشتار دهها هزار ِ
ُج ُرفٍ ها ٍر َفان َ
و انقراض ســه تمدن بزرگ بنا نهاده شــده و در فرهنگش مجرم ،قانونگذار است و
قانونگریزی ارزش و جان انسانها بیحرمت و زبان محاوره زور است و ظلم ،زرنگی
و آدم ،گرگ آدم اســت و بوی خوش ،بوی خون و باروت است و قول و عهدنامهها،
سرگرمی سران و سیاستمدارانش به جای بوییدن
شکســتنی و پارهکردنی و دروغ،
ِ
ُگل آن را میجوند و تُف میکنند ،گفتوگو کردن به معنی تسلیم و تمکین است
نه گفتن و شنیدن آدمواره.
هر روز که میگذرد خورشــید خمینی بیش از پیش دلهای فسرده و فشرده
جهانیان را گرم میکند و معانی حکمتانههایش بیشتر به دل مینشیند .اگر چهل
سال پیش کسی از غیرایرانیان معنی «شیطان بزرگ» را نمیفهمید ،امروزه حتی
خود آمریکاییان هم فهمیدهاند که حکومتشان ابرقدرت نیست ،شیطان بزرگ است
و سرانشان از جمله شیاطین و رانده شدههای جهان هستند .اکنون «شیطان بزرگ»
در ادبیات دیپلماسی جهان جا گرفته و ضمیر ،مرجع خود را یافته است که در خو ِد
آمریکا پرچمش را به آتش میکشــند .گرفتاری ملتها این است که اسیر دستان
شیطانکهای روشنفکر و لیبرالیزهای هستند که برخالف اداها و ادعاهایشان سهمشان
از تطور احوال و تحول دوران ،رسیدن از خورشید و ستاره و بت و فرعونپرستی به
آمریکاپرستی و از بندگی بتها به بردگی نظام سلطه است.
انقالب اسالمی ایران که به چهل و یکمین سالگرد خود نزدیک میشود توانسته
است آمریکا و عقبه انگلوارهاش را از ایران اخراج و  41سال پشت در نگه دارد و با
تمام توطئههای آنها به بایستگی و شایستگی مبارزه کند و در این مدت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی بهعنوان چشم و بازوی توانای انقالب اسالمیتوانسته همزمان با مبارزه
و جهــاد ،خود را از صفر تا به اندازه یک حریف مقتدر و مبتکر در مقابل و مقابله با
استکبار جهانی برساند و این برای دشمنان پذیرفتنی و تحملکردنی نیست .استکبار
جهانی یعنی آمریکای پرقدرت دهه هفتاد میالدی که جنایتکار هیروشیما و ناکازاکی و
ویتنام است ،بریتانیای با سابقه جنایت چندصد ساله و رژیم صهیونی با عقبه اطالعاتی
و خباثت انباشته چند هزارساله و سایرین.
در  41ســاله عمر انقالب ،هروقت و هرجا و هرجور که دشــمنان توانستند به
سپاه تاختند و پرداختند ولی سپاه بالید و انقالب را پایید و نگهبانی کرد و توانست
ســایه امنیت پایدار و پویای بینظیری برای کشور فراهم کند و با حمایت از بازوها
و سرپنجههای مقاومت در منطقه و جهان ،تهدیدات مرزی ایران را فرامرزی کند و
صحنه درگیری جدی و خطرناک را از خانه به بیرون خانه بکشاند .سپاه فرزند غیور
و سلحشــور ملت ایران اســت و عادت به فدا شدن برای امنیت و ایمان و آرزوهای
ملت دارد و مردم قدر زحماتش را دانسته و آن را نماد عزت و اراده و اقتدار و امنیت
و ایمان میشناسند.
در یکی از مناطق سنی نشین کردی ،مادری کودک بیرمقش را بغل کرده به
مقر ســپاه نزدیک میشود و بیتوجه به ممانعت نگهبانان ،با اصرار بهدنبال مالقات
با فرمانده است و بعد از موفق شدن میگوید :فرزندم بیماری العالج دارد ،پیراهن
یکی از بسیجیانت را برای تبرک و شفایش میخواهم.
هفته گذشــته حاج قاسم ســلیمانی عزیز ،که نماد جهاد و مقاومت و امنیت
مردم شیعه و سنی و مسیحی و ایزدی منطقه است و سازنده سد محکم در مقابل
خونخواران داعشــی و تکفیری و خنثیکننده توطئهها و شیطنت مستکبران است
توسط آمریکا با ناجوانمردانهترین و نفرت آورترین شیوه به شهادت رسید و جهان را
با این جنایت به بهت فروبرد.
بهتی که به سرعت به جوششی بینظیر و خونخواهی عظیم و وحدت ارزشمندی
تبدیل شد که نفس شیطان بزرگ را به شماره انداخت و نام سپهبد سلیمانی را از ایران
و عراق و سوریه و لبنان به پاکستان و هند و ژاپن و روسیه و ...رساند.
تابوت مقدس سردار مقاومت و یارانش ،تابوت اتحاد جوانمردان فارس و عرب و
پشتو و هندو و بودایی و اروپاییان شد و دشمنی که 7تریلیون دالر برای تجزیه عراق
و سوریه خرج کرده بود را با وحدت جهانی «سلیمانیها» مواجه کرد .در ایران ،مردم
چنان برایش سنگتمام گذاشتند که مثل افسانهها دهها نفر ،به عشق سردا ِر دلها
جان دادند و دهها میلیون جان گرفتند و یکصدا «انتقام» سردارشان را از همرزمانش
خواستند .طنین «انتقام میگیریم ،سخت ،محکم ،پشیمانکننده ،قاطع و تمامکننده،
مطمئن باشید ،آرام باشید» بود که آرامش را بر قلب مردم گذاشت .همان شب بود
که هنگام دفن پیکر «إرباً إربا»ی ســردار ،موشکهای ایرانی چشم فتنه آمریکای
جنایتکار را در منطقه از حدقه درآورد و باران بالستیکهای نقطهزن ،پایگاه اصلی
دشمن را شخم زد و برای اولینبار در تاریخ ،سپاه بهصورت کدخدا چنان سیلی زد
که جز او ،زبان انگلیس و صهاینه و گاوهای شیری بند آمد و بالگردها و هواپیماها
شبانه ،لش و الشه نظامیان و تجهیزاتشان را به نقاط دوردست بردند تا کسی تعداد
ن ترامپ را لعنت
تابوتها و برانکاردهاشان را نشمرد و به رخشان نکشد و بیش از ای 
نکنند .چند ساعت بعد از این حمله بینظیر و الگو ،اتفاق تلخ سقوط هواپیمای اکراینی
اوقات مردم را تلخ کرد .مثل همیشه و بهخاطر بیدر و پیکری رسانههای مجازی ،اخبار
ضد و نقیض فضای جامعه را پر کرد و مردم در میان راست و دروغها متحیر ماندند و
معاندان و مخالفان پهنا گرفته از شگفتانهها ،تا توانستند فضا را آلودند .ولی نه خبری
فروشان
از جمعیت شمع به دست بود و نه خبری از سلبریتیهای بازیگر و نه وطن
ِ
ایرانپرست! خبر برعهده گرفتن سپاه و گفتوگوی شجاعانه سردار حاجیزاده و سردار
ی که انصافاً معرفی شیوه مدیریت مسئوالنه و الگوی مدیریتی ویژه انقالبی و به
سالم 
رخ کشنده صداقت انقالبیهاست اگرچه در تاریخ جهان ماندگار شد ولی حربهای شد
برای حمله کذابان و حقهبازان و دستپروردههایترامپ و ملکه به پاسداران وطن.
سفیر بیادب و پُرروی انگلیس در تجمع غیرقانونی را همه دیدند که مثل روبا ِه
کمین گرفته ،به طمع کباب بو میکشــید و نقشــه میکشید .همه دیدن د ترامپی
را که هفته قبل ،پاســدا ِر محبوب امنیت منطقه راترور کرد و پیگیر حمله به 52
نقطه فرهنگی ایران شــد و ...از اغتشاشــگران حمایت کرد و ...باز هم توقع دارند
مردم باور کنند این شــمع به دســتان توئیتری غم کشــور دارند .نمیگویند پول
زلزلهزدگان ســرپل در حساب سلبریتیها و اپوزیسیون چه شد؟ و نیز کشتهشدن
ســاالنه دهها هزار هموطن با اشتباه پزشکی ،نرسیدن داروهای تحریمی ،نو نشدن
ناوگان هوایی بهخاطر تحریم ،تصادفات ریلی ،جادهای ،آلودگی هوا ،تجارت سرطان
و ...و تــاوان حمایتهای غلط و دروغین انتخاباتی آنها ،خســارات مدیران غربزده
و آقــازادگان بیهنر خارجنشــین و بازیگران پا به ماه فــراری و مالیاتگریزها و...
با کیست؟
و نکته مهم دیگر اینکه میشود تصور کرد اگر اپراتور شلیک نمیکرد و هواپیما
انتحاری یا همان کروز بود و به مراکز حساس یا به شهر حمله میکرد ،منتقدان از
سپاه تشکر میکردند یا همینگونه مالمت و مذمت؟ استفاده از بمبهای شیمیایی
آلمانی توســط عراق در سردشت و زرده ،ارسال خون آلوده به ایدز فرانسوی ،بلوکه
شدن داراییهای ایران در آمریکا ،دانشمندانترور شده هستهای 17 ،هزار شهیدترور
و  ..تنها تعدادی از موضوعات حقوق بشری قابل پیگیری است تا همه بدانند درس
بزرگ حوادث اخیر تنها اثبات صداقت حاجیزاده و سالمینیست ،اثبات حقهبازی
مدعیان و نفوذیها هم هست.

اجازه موجسواری از خون
قربانیان سانحه هوایی را نخواهیم داد

رئیسقــوه قضائیه بااشــاره به نقض
بیســابقه کنوانســیونهای بینالمللی
توسط آمریکا در ترور شهید سلیمانی بر
لزوم همکاری ستاد حقوق بشر جمهوری
اسالمی ،وزارت امور خارجه و سایر بخشها
برای پیگیری این اقدام تأکید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی قــوه قضائیه،
آیتاهلل ســیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای
عالی دستگاه قضایی ،اقدام تروریستی آمریکا در
ترور شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی را نقض
بیســابقه موازین و کنوانسیونهای بینالمللی
دانست و اظهار داشت :مجامع حقوقی جهان باید
این نقض آشکار قوانین بینالمللی را فریاد بزنند
زیرا در غیر این صورت ،جلوی ســایر اقدامات
ناقض موازین بینالمللی را نمیتوان گرفت.
رئیسی بااشاره به لزوم همکاری ستاد حقوق
بشر جمهوری اسالمی ،وزارت امور خارجه و سایر
بخشها برای پیگیری این اقدام ،افزود :بایدگریبان
رئیسجمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این
اقدام تروریســتی گرفته شــود و مورد تعقیب
قرار گیرد.
این شــخص باید در یــک دادگاه عادالنه
بینالمللــی محاکمه شــود و قطعا وجدانهای
بیــدار در جهان ،امت اســامی ،ســتاد حقوق
بشــر جمهوری اســامی ،قوه قضائیه و ســایر
دســتگاههای مســئول ،ایــن موضــوع را رها

رئیسقوه قضائیه ،سقوط پرواز تهران – کیف
را اتفاقی ناگوار و غمانگیز دانســت و رسیدگی
قضایی به این حادثه را از ابعاد مهم آن برشمرد
و افزود :ایــن حادثه ،ابعاد فنی پیچیدهای دارد
که باید مورد توجه باشــد .ادامه بررسیها را به
ســازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار کردیم
که این ســازمان به پرونده رسیدگی میکند و
مردم عزیز ما اطمینان داشــته باشند که تاکید
ما ،اجرای عدالت در این خصوص بدون هیچگونه
مالحظهای است.

وی با بیان اینکــه امروز آمریکا ،انگلیس و
کشورهایی که نفرت عمومی از خود را دیدهاند
به دنبال جبران آبروی از دســت رفته هستند،
خط قرمز ملت ایران را امنیت کشــور دانست و
هشدار داد :عوامل آمریکا و کشورهای بیگانه اگر
بخواهند بــا بهانه قرار دادن موضوعی که بیش
و پیش از هر کــس مورد توجه نظام جمهوری
اســامی است ،افکار عمومی را مشوش کنند و
ســوار بر موج شوند ،مطمئن باشند ملت به آنها
اجازه این کار را نخواهد داد و نیروهای امنیتی
و انتظامی نیز این موضوع را دنبال میکنند.

سرویس سیاسی-
جمعی از مســئولین ارشد کشوری و
استانی ضمن دیدار با خانوادههای شهدای
سانحه سقوط هواپیما ،از آنان دلجویی کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری با
حضور در منزل پدر و مادر شهیدان «محمدحسین
اســدی الری» و «زینب اسدی الری» 2 ،تن از
جانباختگان حادثه ســقوط هواپیمای خطوط
هوایــی اوکراین ،ضمن عرض تســلیت و اظهار
همدردی با خانــواده داغدار آنان از خداوند برای
این خانواده و همه کســانی که عزیزی را در این
حادثه اسفناک از دست دادهاند ،طلب صبر کرد.
محمدحســین و زینب اسدی الری فرزندان
محســن اســدی الری مدیرکل همکاریهای
بینالملل وزارت بهداشت بودند که در حادثه اخیر
سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین جان خود
را از دست دادند.
در قــم هم ،آیتاهلل ســعیدی نماینده ولی
فقیه در استان و آیتاهلل سید احمد خاتمی عضو

مجلس خبرگان رهبری با خانواده شهیدان «محمد
صالحه» و همسرش «زهرا حسنی سعدی» و شهید
«محمدامین بیروتی»  3تن از جانباختگان حادثه
سقوط هواپیما ،دیدار کردند.
آیتاهلل سعیدی در این دیدار با عرض تسلیت
به خانواده این شهیدان یادآور شد :آنان نخبگانی
بودند که آســمانی شــدند و آنها به وسیلهای به
ل شدهاند و انشاءاهلل به برکت حضرت
شناخت تبدی 
زینب (س) به خانواده این داغداران صبر عنایت
گردد و انشاءاهلل جبران این آزمون خواهد شد.
در اصفهان نیز ،اســتاندار و فرمانده ســپاه
صاحبالزمان(عــج) بــه همراه حجتاالســام
رحمتاهلل صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه استان
اصفهان با حضور در جمع خانواده «اسحاقیان» و
«ابطحی» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
این حادثه ،با خانواده شهدا ابراز همدردی کردند.
در همــدان ،نماینده ولی فقیه در اســتان و
تعدادی از مســئولین استانی با حضور در منزل
خانواده شهیدان «سیده زهرا نقیبی» و همسرش

شهید «محمد عباسپور» و همچنین «محمدمهدی
صادقی» که به همراه همسر و دختر خود« ،بهاره
حاج اسفندیاری» و «آنیسا صادقی» در این سانحه
هوایی شهید شدند ،از آنان دلجویی کردند.
در شیراز نیز استاندار فارس با خانواده «غنیمت
اژدری» از شــهدای ســانحه هوایــی هواپیمای
مسافربری اوکراین دیدار کرد و گفت« :مقام این
جانباختگان ،مقام شــهدا هست چرا که در راه
علمآموزی جان خود را از دست دادند».
همچنین در مشــهد مقدس سردار سرتیپ
یعقوبعلی نظری فرمانده سپاه امام رضا(ع) و محسن
نصرپور مدیرکل صدا و ســیما خراسان رضوی با
حضور در منزل خانواده شهید مشهدی در سانحه
هوایی هواپیمایی با آنان دیدار کردند.
در یزد نیز آیتاهلل ناصری یزدی نماینده ولی
فقیه در استان و همچنین فرمانده سپاه الغدیر و
جمعی از مسئوالن سپاه با حضور در منزل شهید
«امیرحسین قربانی» از شهدای حادثه هواپیمای
بوئینگ  ۷۵۲ضمن عرض عذرخواهی از خانواده

نخواهند کرد.

پاسخ دقیق و قدرتمندانه ایران به
جنایت آمریکا

وی ،پاسخ موشکی ســپاه به پایگاه نظامی
آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی را دقیق،
قدرتمندانه و حکیمانه دانســت و با بیان اینکه
چنین اقدامی علیه منافع آمریکا در  70ســال
اخیر بیسابقه بوده است ،ادامه داد :آنچه در این
قضیه که به ماشــین جنگی دشمن لطمه وارد
کرد اهمیت دارد ،این اســت که هیمنه نظامی
آمریــکا هدف قرار گرفت و از این جهت باید از
همه فرماندهان و نیروهایی که در این عملیات
شرکت داشتند ،تشکر کرد.

مقابله با سوءاستفاده
از خون قربانیان سقوط هواپیما

رئیســی خاطرنشــان کــرد :در این میان
آمریکا و برخی همدســتان آن در عملیات ترور
ســرداران مقاومت که از ســیلی ســپاه آسیب
شــدیدی دیدهاند ،به دنبال ایجاد فضایی برای
سوءاســتفاده از خون پاک عزیزان ما در حادثه
سقوط هواپیما هستند ،اما باید بدانند که امروز
جانباختــگان این حادثه ،عزیــزان این ملتند و
جایگاه خانوادههایشــان برای همه مسئوالن و
مردم بســیار محترم است و مســئوالن نیز به
دنبال اســتیفای حقوق آنها هستند؛ لذا اجازه
موج سواری و سوءاستفاده از خون قربانیان این
حادثه تلخ را به هیچکس نخواهیم داد.

امنیت کشور
خط قرمز ملت ایران

تقدیر از روشنگری
و خضوع سپاه

رئیسقوه قضائیه تاکید کرد :امروز ســپاه
بیش از هر مجموعهای به دنبال کشف حقیقت
در این حادثه است و همانگونه که همه مشاهده
کردنــد ،فرماندهان عالی ســپاه که شــجاعانه
مقابل دشمن میایستند ،متواضعانه و خاضعانه
به پیشــگاه ملت گزارش دادنــد و بر این مبنا
میتوان آنان را مصداق «اشداء علی الکفار رحماء
بینهم» دانست.
رئیسی با بیان اینکه این شفافیت و تواضع
در گزارشدهی در کنار ایســتادگی و شجاعت
مقابل دشــمن ،مورد تقدیر جامعه است ،افزود:
امروز نباید اجازه داد که دشــمنان از این فضا
سوءاستفاده کنند .مردم عزیز ما تردید نداشته
باشــند که با ماموریت مقــام معظم رهبری به
ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیریهای قضایی
موضوع ،ابعاد این حادثه روشن خواهد شد.
براســاس ایــن گــزارش ،در این جلســه
رئیسســازمان قضایی نیروهای مسلح گزارشی
از بررســیهای اولیــه درباره حادثه ســقوط
هواپیمای اوکراینی ارائه کرد و در ادامه پس از
اظهارات برخی مسئوالن قضایی ،مصوبات سفر
اســتانی رئیسقوه قضائیه به استان البرز مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

دلجویی مسئولین و مدیران کشوری و استانی
از خانواده شهدای سانحه هواپیما

متخصصان و کارشناسان فنی بررسی کردند

شهید با آنان ابراز همدردی و دلجویی نمودند.
عالوهبر این ،آیتاهلل نورمفیدی نماینده ولی
فقیه در اســتان گلســتان و جمعی از مسئولین
ارشــد این استان با خانواده شهید «مقصودلو» از
دیگر شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی دیدار و
از ایشان دلجویی کردند.
در استان البرز نیز آیتاهلل سیدمحمدمهدی
ی همدانی ،امام جمعه کرج با حضور در منزل
حسین 
شهید «سعیدینیا» با این خانواده دیدار و از این
خانواده دلجویی کرد.
امام جمعه کرج در این دیدار با ابالغ ســام
رهبــری معظم انقالب به این خانــواده داغدار و
تســلیت این حادثه ،اظهار داشــت :کل مردم را
شریک غم خود بدانید.
نماینده ولیفقیه در اســتان البــرز با بیان
اینکه پیگیری دقیق این موضوع از سوی رهبری
معظــم انقالب مــورد تاکید قرار گرفته اســت،
بیــان کرد :این موضوع قطعــاً انجام و نتیجه آن
اعالم میشود.

جنگ الکترونیک در سقوط هواپیمای مسافربری چه نقشی داشت؟

سرویس سیاسی ـ
به موازات شواهدی که تلقی نقش جنگ
الکترونیــک آمریکا را در ســقوط جانکاه
هواپیمای اوکراینی بــه عنوان علت اصلی
ســقوط ،تا اطراف مرزهــای واقعیت پیش
میبرد ،آزمایشــگاه پژوهشی فضای سایبر
دانشگاه تهران در بیانیهای مستند و علمی
با قطعیت اعالم کرد؛ «مســئولیت سانحه
تأسفبار رخ داده بهصورت مستقیم متوجه
رژیم جنایتکار آمریکاست و بهدلیل اعمال
عملیات فریب بر سیستم فرماندهی و کنترل
سامان ه پدافند موشکی ایران واقع شده و نقش
خطای انسانی در آن منتفی است .از این رو
مسئولیت سانحه تأسفبار رخ داده بهصورت
مستقیم متوجه رژیم جنایتکار آمریکاست و
این جنایت بزرگ نیز به سیاهه جنایتهای
بیپایان این امالفساد قرن اضافه میشود».
شــواهدی وجود دارد کــه تلقی نقش جنگ
الکترونیک آمریکا در ســقوط جانــکاه هواپیمای
اوکراینــی و جانباختــن جمعــی از هموطنان و
اتباعی از دیگر کشــورها را تقویت میکند .نشان
دادن هواپیما به عنوان موشک کروز توسط رادار و
قطع ارتباط میان اپراتور سامانه پدافندی با شبکه
یکپارچه و موفق نبودن تالش اپراتور برای برقراری
این ارتباط از جمله این قرائن است .موضوع دیگری
را نیز باید به شواهد پیش گفته افزود؛ اینکه سایت
( FAAنهاد رگوالتوری پروازهای داخلی و خارجی
آمریکا) ســاعاتی قبل از این حادثه در اطالعیهای
پــرواز هواپیماهای تجاری و غیر تجاری آمریکایی
بــر فراز ایران را ممنــوع اعالم کرده و در آن گفته
بود احتمال خطا در محاسبات یا خطا در شناسایی
برای هواپیماهای بر فراز ایران وجود دارد! قوت این
قرینــه برای تقویت گمانه جنایت جنگالی [جنگ
الکترونیک] آمریکا به عنوان علت اصلی ســقوط
هواپیما ،کمتر از شواهد دیگر نیست.
چه بســا ،توجه به جمیع این قرائن میتواند
تلقــی اخیــر را تا اطراف مرزهــای واقعیت پیش
ببرد .عالوهبر شواهداشــاره شده و برداشت ناشی
از آن ،بیانیه دیروز آزمایشــگاه پژوهشــی فضای
ســایبر دانشگاه تهران ضمن بررسی علمی و فنی،
با قطعیت اعالم کرد؛ مســئولیت سانح ه تأسفبار
رخ داده بهصورت مســتقیم متوجه رژیم جنایتکار
آمریکاســت و بهدلیــل اعمال عملیــات فریب بر
سیستم فرماندهی و کنترل سامان ه پدافند موشکی
ایران واقع شده و نقش خطای انسانی در آن منتفی
است .به گزارش خبرگزاری آنا ،در بیانیه شماره ۱

این آزمایشگاه آمده است« :ملت شریف و بزرگ ایران
عزیز؛ بهدنبال سانحه دلخراش هواپیمای مسافربری
ایران -اوکراین که باعث داغی بزرگ بر پیکره ملت
عزیز و بهخصوص جامعه علمی و دانشگاهی شده و
سوگ شهادت پرافتخار سردار رشید اسالم سپهبد
حاج قاسم سلیمانی را دوچندان کرده است ،ضمن
عرض تسلیت به بازماندگان و خانوادههای شریف
شهدای این سانحه و ملت بزرگ ایران؛ درخصوص
چگونگی وقوع این سانحه از جنبه فنی و تخصصی،
موارد زیر به اطالع میرسد :با اتکا به بیانیه ستاد کل
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و توضیحات
سردار ســرتیپ پاسدار حاجیزاده فرمانده محترم
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
تاریخ  ۲۱دی  ۱۳۹۸و همچنین با عنایت به اسناد
راهبردی ایاالت متحده آمریکا و بررســی علمی و
فنی موارد مشابه نظیر خطای سامانه پدافند موشکی
سوریه در سال  ،۲۰۱۸شلیک موشک به هواپیمای
17ـ  MHمالزی بر فراز اوکراین در سال  ۲۰۱۴و
حمله سایبری به هواپیمای  130AC sو EC ۱۳۰ s
آمریکا توسط روســیه در سال ۲۰۱۸؛ این نتیجه
علمی با قطعیت اعالم میشود که سانحه رخداده
بهدلیل اعمال عملیات فریب بر سیستم فرماندهی
و کنترل سامانه پدافند موشکی ایران واقع شده و
نقش خطای انسانی در آن منتفی است ».آزمایشگاه
پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران در ادامه بیانیه
خاطرنشان کرد« :از سوی دیگر بررسی تجهیزات
جنگ ســایبری ارتش آمریــکا نظیر هواپیماهای
«آواکس» و «ری ِوت جوینت» حاکی از آن است که
موارد مذکور اساساً بهمنظور چنین اقداماتی طراحی،
تولید و بهکارگیری شــده است و این تجهیزات در
اغلب منازعات نظامی از سوی ارتش جنایتکار آمریکا
مورد استفاده قرار گرفتهاند .به نظر میرسد این بار
نیز آمریکا در قالب یک عملیات نظامی سایبری با
چنین اقدامی باعث شده که هواپیمای مسافربری
بهعنوان موشک کروز در سامانه پدافند ،شناسایی
شده و مورد هدف واقع شود ».در ادامه بیانیه مذکور
آمده است« :بهطور دقیقتر علت وقوع عملیات فریب
فرماندهی و کنترل که ریشه در دانش سایبرنتیک
دارد ،اســتفاده تمامی کشــورها از استانداردهای
بینالمللی در حوزه محاسبات ،ارتباطات و کنترل
اســت که موجب میشود علیرغم طراحی و تولید
ســامانههای پدافند موشکی توســط کشورهای
مختلف ،حفره فنی بــرای ایاالت متحده آمریکا ـ
که طراح اســتانداردهای بینالمللی و پروتکلهای
مربوطه اســت ـ همواره باز و دسترسپذیر باشد».
آزمایشگاه پژوهشــی فضای سایبر دانشگاه تهران

افزود« :بهعبارت دیگر اگر تمامی اجزای یک سامانه
پدافند موشــکی و بهطور کلی هر سامانه مبتنی
بر C ۴ Iبهصورت کام ًال بومی طراحی و تولید شود
اما از استانداردهای بینالمللی (پروتکلهای عمومی)
برای عملکرد آن استفاده گردد ،ظرفیت تهدیدپذیری
سامانه به میزان چشمگیری افزایش مییابد .بر این
اســاس در شرایط مشــابه هر کاربر انسانی همان
اقدامــی را انجام خواهد داد که در ســانحه اصابت
موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین واقع شد،
زیرا این خطا نه بهدلیلاشتباه در تصمیمگیری بلکه
بهدلیل اعمال عملیات فریب فرماندهی و کنترل بر
سامانه پدافند موشــکی واقع شده است .از این رو
مسئولیت سانحه تأسفبار رخ داده بهصورت مستقیم
متوجه رژیم جنایتکار آمریکاست و این جنایت بزرگ
نیز به سیاهه جنایتهای بیپایان این امالفساد قرن
اضافه میشــود ».محافل تحلیلی و رسانهای غربی
نیز گزارههای قابــل تأملی را در این زمینه مطرح
میکنند .سایت  The Driveاز رسانههای غربی
این گمانه را مطرح کرده است که «احتماالً سیستم
جنگ الکترونیک آمریکاییها هواپیمای مسافربری
را برای بخشی از پدافند ایران به عنوان یک هدف
جنگی نشان داده است .در هر صورت خطای انسانی
پدافند قطعی اســت و او به هر حال این هواپیما را
موشک کروز دیده ،ا ّما در صورتی که این گمانهها
راجع به جنگ الکترونیک آمریکا تقویت شود ،بدین
معنا خواهد بود که ارتش آمریکا عم ًال یک جنایت
جنگی بزرگ را صورت داده و هواپیمای مسافربری
را قربانی چنین نبردی کرده است .حال آنکه نیروهای
نظامــی ایران نیز علیرغم توانمندی باالی خود در
جنگ الکترونیک از روشهای غیرانســانی به هیچ
وجه استفاده نکردهاند».
پای رژیم صهیونیستی
به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی باز شد
همچنین ،به نوشته پایگاه تحلیلی پولیتوس،
کارشناســان مرکزی به نام «”Veteranstoday
معتقدند که واحد  ۸۲۰۰رژیم اسرائیل در ازکارافتادن
سیستم هواپیمای پرواز  PS ۷۵۲درگیر بوده چراکه
این حمله ســایبری تروریستی اســرائیلی بود و
هکرهای اسرائیلی با تغییر در کد شناسایی هواپیما
و تعویض جای «دوســت و دشمن» ،هواپیماهای
اوکراینی را بهعنوان «دشــمن» تعریف کردند که
همین منجر به پرتاب موشک سیستم پدافند هوایی
ایران شد .به گزارش تسنیم ،نحوه اطالعرسانی برخی
منابع صهیونیستی درباره سقوط هواپیمای بوئینگ
خط هوایی اوکراین قابل توجه است.
در خبری که بر روی یکی از این سایتها منتشر

تا انتخابات
کدخدایی اعالم کرد

رد صالحیت  ۹۰نفر از نمایندگان فعلی
به خاطر مسائل مالی

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت :از حدود ۲۴۷
نفر نماینــده فعلی مجلس ،صالحیت  ۹۰نفر عمدتا به خاطر
مسایل مالی تایید نشده است ،البته به برخی از آنها مستندات
پروندهشان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند،
این مستندات ارائه میشود.
کدخدایی با بیان اینکه بیش از  5هزار نفر از داوطلبان نمایندگی
مجلس تأیید صالحیت شدهاند ،گفت :آمار تأیید صالحیت شدههای
نمایندگی مجلس در مرحله نخست به هیچ وجه قطعی نیست و دو

مرحله دیگر باقی مانده است .وی افزود :اکنون و بر اساس آمار اولیه
تأیید صالحیت شدهها؛ برای هر کرسی مجلس  ۱۷نفر رقابت میکنند.
ســخنگوی شورای نگهبان گفت :کسانی که به رأی هیئتهای
نظارت استانی و مرکزی شــکایت دارند میتوانند به مدت پنج روز
شــکایت خود را در استانها به محلی که هیئتهای نظارت استانی
اعالم کردهاند و در تهران به ورزشگاه تختی در شرق تهران اعالم کنند.
کدخدایی اظهار کرد :مهمترین دالیل ردصالحیتها ،محورهای
مفاسد اقتصادی ،مفاسد اخالقی و ضدیت با حاکمیت است .همچنین
سوءاســتفاده از امــوال عمومی ،تحصیل مال نامشــروع ،اختالس،

شده؛ به صراحت آمده است که هواپیمای اوکراینی
سه هفته پیش در فرودگاه بنگوریون تلآویو بوده
اســت؛ اما چنین نکتهای در بخشهای انگلیسی
بسیاری از سایتهای عبری حذف شده است! چرایی
و چگونگی یک فیلمبرداری مشکوک آن هم در یک
فضای نســبتاً بیابانی و در یک ساعت مشخص در
نیمهشب توسط فردی ناشناس که با یکی از عناصر
رسانههای غربی (نریمان غریب) مرتبط بوده و چرایی
و چگونگی اطالعرسانی فوری برخی رسانههای عربی
مانند الحدث سعودی نیز جزو داللتهای دیگر بر
جنگ الکترونیک آمریکا در این فاجعه است .الحدث
عربستان سعودی ساعتی بعد از سقوط هواپیما و در
حالی که هنوز هیچ بررسی فنی در این باره صورت
نگرفته بود اعالم کرد که هواپیمای اوکراینی بر اثر
اصابت موشک پدافندی ایران سقوط کرده است!
جنگ الکترونیک چیست؟
یــک کارشــناس نظامــی در توضیح جنگ
الکترونیک میگویــد :امروزه جنگ الکترونیک به
یکی از مهمترین شــاخههای درگیریهای نظامی
تبدیل شده است .در این حوزه رزم ،به دلیل گسترده
بودن فضای اقدام و ضد اقدام ،پیچیدگیها دو چندان
میشود .همین گسترده بودن امکان عملکرد ،سبب
ناشناخته ماندن بخشی از توان جنگ الکترونیک
(که به صورت مخفف جنگال نامیده میشــود) تا
روز درگیری شده است.
وی با بیان اینکه سامانههای راداری و مخابراتی
به طور کلی دارای دو جزء اصلی شامل «فرستنده» و
«گیرنده» هستند که فرستنده ،وظیفه ارسال امواج
با فرکانس خاصی را برعهدهدارد ،میافزاید :پیش از
آن تمام کارها شامل تبدیل داده به موج و ُکدگذاری
(برای سامانههای ارتباطی و نه راداری) و ...توسط
اجزاء دیگری انجام شده است.
پس از ارسال موج که میتواند به صورت تمام
سمتی یا پرتو با عرض کم باشد ،با رسیدن امواج به
آنتن دستگاه گیرنده ،کار بازتبدیل موج به دادهها
انجام میشود .این کارشناس نظامی ادامه میدهد:
در مقابل دشــمن میتواند در هر یک از دو محل
فرســتنده و گیرنده که برای سامانههای مخابراتی
جدا از هم و برای رادارها معموالً در یک نقطه است،
اقدام به ایجاد اخالل کند.
با توجه به اینکه ابعاد آنتنهای مربوط به امواج
الکترومغناطیس به طول موج آنها (معکوس فرکانس)
مرتبط است ،ابعاد و وزن آنتن و منبع تأمین توان
سامانههای اخاللگر نیز متفاوت خواهد بود .در واقع
برای هر محدوده فرکانسی ،نیاز به اخاللگر خاص
خود وجود دارد.

اســتعمال مواد مخدر ،مفاســد اخالقی ،محکومیت جنایی ،سابقه
شــرارت ،چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد
صالحیتهاست .وی با بیان اینکه «شورای نگهبان  ۱۱بهمن نتایج
بررسیها را اعالم میکند و داوطلبان فرصت دیگری برای طرح شکایت
دارند ».گفت :آخرین مرحله اعالم اسامی داوطلبان نمایندگی مجلس
 ۲۲بهمن اعالم خواهد شــد که نتیجه نهایی است و شورای نگهبان
پس از آن بررسی صالحیتی نخواهد داشت .سخنگوی شورای نگهبان
همچنین شب سهشنبه در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما اعالم
کرده بود «از مجموع داوطلبان انتخابات مجلس ،صالحیت حدود ۳۰
درصد در هیئتهای نظارت استانی تأیید نشده است».

تأکید عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
بر اصل تمکین به قانون

نصراهلل پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتوگو با
میزان تاکید کرد :بدون شک شورای نگهبان در بررسی صالحیتها و
اعالم نتایج ،ادله الزم را در اختیار داشته است و بر اساس منطق عمل
میکند بنابراین کسانی که صالحیتشان احراز نشده است در صورت
هرگونه اعتراض به شورای نگهبان مراجعه کنند.
وی افزود :کسانی که صالحیت آنها برای انتخابات مجلس احراز
نشده است به قانون تمکین و از هرگونه جنجالآفرینی پرهیز کنند.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

نیرویهای مسلح هر کشور
ناموس آن ملت هستند

سرویس سیاسی-
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله شماره دیروز خود ،در یادداشتی قابل توجه به قلم سردبیر این روزنامه به حواشی حادثه
تلخ بوئینگ اوکراینی پرداخته و نوشته است« :پیداکردن واژه برای وصف حادثه اخیر دشوار است .بسیار سعی کردم واژه
دقیقی بیابم اما نشد که نشد .حقیقتا این غم آنقدر سنگین و سخت است که شاید سکوت بهتر باشد تا گفتن و نوشتن .اما
ناچاریم برخی موارد را ذکر نمائیم .ابتدا به بازماندگان حادثه هواپیمای اوکراینی تسلیت عرض میکنم و برای آنان آرزوی
صبر دارم .هر فردی میداند داغ عزیز علیالخصوص اگر جوان باشد چقدر عمیق است»...
در ادامه این یادداشت آمده« :بنده ضمن تأکید مجدد براشراف بر حجم غم و اندوه مردم ایران زمین و بازماندگان این
نکته را نیز گوشزد میکنم که در کنار پیگیریها ،اعتراضها ،انتقادها و ...مراقب سوءاستفادهها هم باشیم .صاحب این قلم
هم به جد معتقد است باید کسانی که خطا کردند مورد پرسش قرار گیرند و به کمکاریهایشان رسیدگی شود کما اینکه از
سوی قوه قضائیه این دستور صادر شده است ولی روند به سمتی نرود که باری بر بارهای گذشته اضافه شود و کشور بیش
از پیش تحت فشار اجانب قرار گیرد ».این نوشتار افزوده است« :برای مثال نشست خبری فرمانده هوافضای سپاه پاسداران
انقالب اســامی بایســتی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که ایشان روشــن ،شفاف و در کمال خضوع ماجرا را روایت و بارها و
بارها عذرخواهی کردند .حتی ایشان تمام کمکاریها و خطاها را به گردن گرفتند و اظهار کردند که دولت در این زمینه
تقصیری ندارد .عرضم اینجاست همین که ایشان بسان برخی مسئوالن بازی «کیبود کی بود من نبودم» راه نینداختند
شایسته تقدیر است .شاید پرسیده شود چرا خبری از استعفا نیست .سردار حاجیزاده در نشست خبری اتفاقا بر روی این
نکته هم دست گذاشتند و اعالم کردند که آماده نتایج تصمیمگیری مسئوالن هستند ».در پایان این یادداشت نویسنده به
ق اشاره کرده و گوشزد کرده که باید حواسمان به فتنهانگیزیهای دشمنان و عوامل دشمن باشد« :نیروهای
نکتهای دقی 
مســلح هر کشور ناموس هر ملتی است .مبادا دچار افراط شویم .ماجرایترور ناجوانمردانه سردار شهید سلیمانی مجددا ً
ثابت کرد گرگها آماده ضربهزدن هستند و از هیچ فرصتی نمیگذرند .بهاشک تمساح و توئیتهای فارسی آنان دلخوش
نکنید .ایران منسجم ،متحد و نیرومند بازی آنان را برهم زده است .اکنون باید هم مطالبات را پیگیری کرد و هم هوشیار
بود .دشمن قصد دارد امثال سردار سلیمانیها را که با ترور ناجوانمردانه موفق به حذف ظاهری آنان شده است از طریق
ترور شخصیتی از ما بگیرد ولی نمیداند ملت همیشه بیدار ایران سرداران خود را خوب میشناسد و قدردان آنها میباشد.
پس فعال در برههای از تاریخ قرار داریم که باید هوشیاری مضاعف داشته باشیم انشاءاهلل».

انتقاد تند روزنامه اصالحطلب از مشاور رئیسجمهور

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت« :وقتي دولت مستقر يك مملكت ،مباحث و مواضع رسانهاياش را در توييتر
مشاور رئيسجمهور اعالم ميكند ،نتيجه آن ميشود كه اين جناب با خطاهاي فاحش پي در پي و اظهارات بيدقت ،هم
خودش را بيش از پيش تضييع ميكند ،هم دولت را و هم ديگران را به واكنش وا ميدارد .آقاي حسامالدین آشنا ،مشاور
رئيسجمهور آنقدر بيخبر است كه با اشاره به برد موشكها براي ايجاد امنيت ،رسانهها را پاشنه آشيل مملكت ميداند
و از اينكه برد رســانهايمان مثل برد موشــكهايمان نيست گله ميكند .آقاي آشنا! واقعاً مگر شما چيزي از مطبوعات و
رسانهها باقي گذاشتهايد كه حاال توقع داريد در خط مقدم براي شما بجنگند؟ ...شما چسبيدهايد به صفحه توييترتان و
هي اظهارنظرهاي غيركارشناسي و هزينهزا ميكنيد و فكر ميكنيد دنيا چشمش به صفحه مجازي شماست و آخرش هم
مجبوريد اعتراف كنيد كه گول خورديد ».گفتنی است مشاور روحانی که توییتهای این چند روز اخیرش ،بهویژه با اعتراض
اهالی رسانه روبهرو شده بود ،دیروز در توییتی در واکنش به حادثه تلخ سقوط هواپیما نوشت« :آنچه خبر میپنداشتیم دروغ
بود .آنچه دروغ میپنداشتیم خبر بود .ما  -را -گول خوردیم».
خانواده شهدای هواپیما:

داغداریم اما به دشمن
اجازه سوءاستفاده نمیدهیم

بقیه از صفحه۲
این خانواده در بیانیه خود تأکید کردند« :ما در ُحسن نیت جانبر کفان نیروی هوافضای سپاه ،هیچ شک و شبههای
نداریم .دشــمنان ســیلی خورده از مقاومت بدانند با فرافکنی و دروغ بستن بهنظام به کمک رسانههای مواجببگیرشان؛
نخواهند توانست از بیآبروتر شدن خود و شیرینکام شدن مقاومت از سیلی محکم سپاه بکاهند و مثل همیشه این امت
بصیر ایران اسالمی است که با تبعیت از رهنمودهای مقام عظمای والیت؛ نقشههای خبیثانه آنان را نقش بر آب خواهد
کرد؛ از خداوند متعال مسألت داریم به همه داغداران این حادثه اندوهبار؛ صبر جمیل عطا فرماید و همه جانباختگان را با
ارواح طیبه شهدا خصوصاً شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی محشور فرماید».
خانم موالیی مادر شهیده «زهرا حسنی سعدی» از شهدای حادثه سقوط هواپیمای اواکراینی در گفتوگویی با تشکر از
رهبر معظم انقالب بهخاطر پیام تسلیت معظمله با بیان اینکه در این حادثه فرزند و داماد او «محمد صالحه» که از جوانان
نخبه انقالبی بودند از دست رفتهاند ،گفت :این مصیبت را به رهبر معظم انقالب تسلیت عرض میکنیم.
مادر شــهیده زهرا حسنی ســعدی با تأکید بر اینکه «اجازه دخالت و سوءاستفاده از این حادثه را به هیچکس حتی
داخلیها نمیدهند» افزود« :اصل نیروهای مسلح و خدماتی که کردند نباید نادیده گرفته شود اما باید مسببان این حادثه
محاکمه شوند ».اسرافیل کرمیپدر شهیده «بهاره کرمی» یکی از جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی در مصاحبه با
میزان گفت« :من هیچ انتظاری از هیچکس در نظام و دولت ندارم و این موضوع را تقدیر الهی میدانم .خواست خدا بر این
بوده که فرزند من اینطور در کنار ما نباشد و من تسلیم قضای الهی هستم».
وی ادامه داد« :فرزند من مهندس شیمیبود و در شهرداری تورنتو مشغول به کار بود ،نمیخواهم اخاللی در هیچ جای
نظام جمهوری اسالمی ایجاد شود ».پدر شهید «آرش پورضرابی» از دیگر جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین هم در
مصاحبهای ضمن تأکید بر اینکه «من خودم را فرزند این انقالب میدانم» ،فقدان اطالعرسانی درست و دیرهنگام مسئولین
درباره این سانحه را متذکر شد و بیان کرد« :این موضوع باعث بغض بیشتر ما در مصیبت از دست دادن فرزندمان شده است».

از سوئیس تا بغداد؛ روایت حضور شهید حادثه هواپیما در پیادهروی اربعین

«امیراشرفی و همسرش» از دیگر شهدای حادثه سقوط هواپیما بودند .پدر امیر که فرزندش برای ادامه تحصیل به
دانشگاه ای.تی.اچ زوریخ رفته بود ،در گفتوگوی رسانهای اظهار داشت :فرزندم عاشق «سیدعلی» و پیرو رهبر انقالب بود.
پیامهای رهبری بر دلش مینشست و حتی خارج از کشور هم سخنان ایشان را دنبال میکرد؛ اربعین سال گذشته همراه
با همسرش از سوئیس به بغداد آمد و ما را هم راهی کرد تا در پیادهروی اربعین حضور پیدا کنیم.
اشــرفی درخصوص شــب قبل از پرواز هواپیما میگوید :آن شب با هم به فرودگاه رفتیم ،آنجا وقتی شنید که پایگاه
آمریکا مورد اصابت موشکهای ایرانی قرار گرفته خیلی خوشحال شد؛ با خودم گفتم چرا در این شرایط هواپیما باید پرواز
کند؟ اگر تدبیر و مدیریت صحیح بود ،پروازها را لغو و فرودگاه را میبستند .وی خاطرنشان کرد :اشتباه یک فرد نمیتواند
تحتالشعاع قرار داده شود و حفظ امنیت کشور نباید مورد هجمه قرار بگیرد ،با هر حرکتی که بخواهد نظام را مورد حمله
قرار دهد مخالفیم و حفظ ارزشهای انقالب جز وظایف ماست .پدر شهید امیراشرفی یادآور شد :داغدار عزیزانمان هستیم
و میخواهیم این مراســمها جهت تسالی خانواده باشد نه اینکه مورد سوءاستفاده جریانها قرار گیرد؛ ما داغدار یک نفر
هستیم اما مقام معظم رهبری داغ  ۱۷۶مسافر را در دل دارند.

قدردانی خانواده جمعی از شهدای حادثه سقوط هواپیما
از پیام تسلیبخش مقام معظم رهبری

خانواده جمعی از شهدای حادثه سقوط هواپیما در گفتوگو با خبرنگاران تسنیم ضمن تقدیر از ابراز همدردی رهبر
معظم انقالب ،مسئوالن و مردم فهیم کشورمان تأکید کردند :پیام فرمانده کل قوا تسلی دل داغدار خانوادههای شهدا بود.
خانوادههای شهید مهدی اسحاقیان ،خانواده شهید حمزهای ،خانواده شهید حسنی سعدی ،خانواده شهید امیرحسین
سعیدینیا و خانواده شهید امیرحسین قربانی بهابادی از مسئوالن خواستند تا طبق قانون و تأکید رهبر معظم انقالب ،پیگیر
معرفی مقصر و قصور انجام شده باشند .این خانوادهها ضمن محکوم کردن هرگونه تحرک ضدانقالبی از سوی معاندان و
سلطنتطلبان تأکید کردند خانوادههای داغدیده با هرگونه تجمع و تحریک احساسات مردم با نام همدردی موافق نبوده و
تأیید نمیکنند .این خانوادهها با اشاره به اینکه دشمن با بلند کردن پرچم عزای فراق عزیزانشان بهدنبال اهداف مغرضانه
خود هســتند ،تأکید کردند با وضعیت فعلی منطقه و کشــورمان باید جانب انصاف را رعایت کرده و نباید خدمات و از
جانگذشتگیهای سپاه و نیروهای امنیتی را فراموش کرد.

روایتی خواندنی از دیدار با خانواده یکی از شهدای هواپیمای مسافربری

در پی حادثه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی ،سعید جلیلی نماینده رهبر انقالب در شورایعالی امنیت ملی در خانه
شهید محمد امین جبلی حاضر شد و با خانواده ایشان گفتوگو کرد.
دکتر محمدامین جبلی ،دانشجوی برتر پزشکی دانشگاه تورنتو کانادا بود که در حادثه اخیر سقوط هواپیمای مسافربری به
ی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
فیض شهادت نائل آمد .پدر ایشان دکتر محمد جبلی ،فوقتخصص قلب و عضو هیئت علم 
پدر شهید در این دیدار ،مطالبی شنیدنی از شهید را روایت کرد .وی گفت :وقتی پسرم قصد عزیمت به فرودگاه را داشت
لباس خاکی به تن داشت؛ مادرش به او گفت لباست را عوض کن! با این اتفاقاتی که افتاده و محاسنی که تو داری کمی
احتیاط کن که در خارج از کشور برایت مشکل نشود؛ حتی من نیز به او گفتم شلوار لی بپوش اما او به جلوی آینه رفت و
با خنده میگفت شبیه شهدا شدهام و همینطور خوب است .به او گفتم بابا خیلی نور باال میزنی! هوای خودت را داشته
باش .حتی در فرودگاه یکی از دوستانش که به بدرقه آمده بود به او گفت حرف مادرت را گوش میکردی و لباس دیگری
میپوشیدی؛ با خنده در جواب به دوستش گفت اگر زیاد اصرار کنید گوشه لباس خاکیام مینویسم شهید قاسم سلیمانی!
تا همان روز آخر میگفت من هنوز عزادار سردار سلیمانی هستم؛ مادرش به او گفت حاال نرو ،ممکن است جنگ بشود؛
پسرم گفت اگر جنگ شد ،اولین نفری که برمیگردد من هستم؛ این پسر با این روحیه رفت».
وی در مورد فرزند شــهیدش گفت« :با خود یک جانماز و مهر کربال برد و گفت اینتربت را بهعنوان ســکینه دل و
آرامش قلبم میبرم .در کانادا با اینکه در ایام ماه رمضان روزهای طوالنی داشت ،روزههایشترک نشد و به نمازش مقید بود.
یکی از اساتیدش از دانشگاه تورنتو وقتی فهمید او هم جزء جانباختگان بود ،ویدئویی از او دیدم که وقتی درباره پسر
من صحبت میکرد ،چنانگریه میکرد که نمیتوانست به خوبی سخن بگوید .یکی دیگر از اساتیدش در مورد او گفته بود
اگر مسلمانان اینطور هستند ما باید در شناختمان از اسالم تجدید نظر بکنیم؛ روحیات فداکار ،مهربانی و مساعدتهای
اجتماعی او کاری کرده بود که آنها به این فکر فرو رفته بودند .فرزند من اینگونه بود؛ حاال اما در شبکههای ماهوارهای عکس
او را نشان میدهند و مصادره به مطلوب میکنند .احساسات مردم را تحریک کرده و از جانباختگان این پرواز سوءاستفاده
میکنند؛ اگر اطالعرسانی به موقع صورت میگرفت اجازه این اتفاق را هم نمیدادیم .بعد از اعالم ماجرا ابتدا منقلب بودم
اما چون خود زمان جنگ را درک کردم میدانم که در جبهه نیز وقتی نیروی خود اشتباهی مورد اصابت گلوله یا خمپاره
قرار میگرفت ،او شهید محسوب میشد .در چنین شرایطی که رئیسجمهور نیز گفت شرایط جنگی بوده است ،این حادثه
هم ناشی از همان جنگ است و ما این مسئله را درک کردیم».

سعید جلیلی :این پدر باعث افتخار است

نماینده رهبر انقالب در شورایعالی امنیت ملی در این دیدار با عرض تسلیت و دلجویی از خانواده مرحوم محمدامین
جبلی ،دغدغه پدر این شهید را باعث افتخار دانست و گفت :باعث افتخار است پدری که فرزند عزیز خود را در این حادثه
تلخ از دست داده است ،امروز اینچنین دغدغهمند نظام و انقالب و حفظ حرمت پاسداران امنیت کشور است.

راهپیمایی ابراز همدردی با شهدا در مشهد

بنا به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان رضوی قرار است مردم مشهد بار دیگر گردهم بیایند تا ضمن
ابراز همدردی با خانواده جانباختگان سقوط هواپیمای مسافربری حمایت خویش را از جبهه مقاومت اعالم و به دخالتهای
آمریکای جنایتکار در امور داخلی کشورمان «نه» بگویند .این راهپیمایی قرار است امروز سهشنبه ساعت  9صبح از محل
میدان شهدای مشهد مقدس آغاز شود .گفتنی است هواپیمای بوئینگ  ۷۳۷شرکت هواپیمایی اوکراین ۶ ،دقیقه پس از
تیکآف از فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) در روز چهارشنبه ۱۸ ،دیماه در حوالی شهر پرند و شهریار سقوط کرد.
این هواپیما که تهران را به قصد کیفترک میکرد ،دارای  ۱۷۶سرنشین بود که متأسفانه تمام این سرنشینان جانباختند،
همچنین  ۱۴۴نفر از این جانباختگان ایرانی بودند.

