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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مجلس آینده بی »دست« است،
 چون ما رد صالحیت شدیم!

سرویس سیاسی- 
محمود میرلوحی عضو شورای شهر اصالح طلب تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »ما فکر می کردیم 
که شرایط فعلی کشور منجر به این شود که شورای نگهبان مقداری در رویکردها و رفتارهای خود تغییر بدهد. 
حال که در بر همان پاشنه می چرخد و با این گستردگی رد صالحیت ها کاندیداهای یک جریانی قلع و قمع 

می شوند، چه فرقی می کند که چند نفر دیگر هم تایید شوند؟« 
وی در ادامه در پاسخ به اینکه »تحلیل شما از رد صالحیت های گسترده چگونه است؛ اساساً باید منتظر 
مجلسی یک دست باشیم یا رویه به سمت و سوی دیگری خواهد رفت؟« گفت: »اتفاقا من نه تنها یک دستی 
نمی بینم بلکه معتقدم مجلس آینده بی دست است. این مسیری است که مجلس را به بی دستی می کشاند و 

فرصت را از کشور می گیرد.«
اصالحات دچار ریزش پایگاه اجتماعی شده است

روزنامه ابتکار در گزارش تیتر یک خود با عنوان »اصالحات دوباره در بن بست اصالحات« نوشت: »جریان 
سیاسی اصالحات در حالی قدم در میدان انتخابات گذاشته است که نه تنها دچار ریزش پایگاه اجتماعی شده 

است بلکه حتی کاندیداهای شاخص آن نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان رد شوند.«
اعتماد عمومی  آسیب دیده، باید تأیید صالحیت می شدیم!

رد صالحیت اصالح طلبان سطح مشارکت را کاهش خواهد داد
ابتکار آورده است: »قرار بود در شرایطی که اعتماد عمومی  آسیب دیده و دچار ریزش شده است نهادهای 
تأثیرگذار به بهبود این وضعیت کمک کنند. در حوزه انتخابات انتظار می رفت نهادهایی که بررسی صالحیت ها 
را برعهده  دارند، مالیم تر دراین باره رفتار کنند و اجازه بدهند همه سالیق در انتخابات حضور داشته باشند. اما 
روز یک شــنبه وقتی نتایج بررسی صالحیت ها از سوی شورای نگهبان اعالم شد، درست عکس این امر اتفاق 
افتاد و همان طور که در باال  اشــاره شــد نسبت به سال 94 رد صالحیت ها سه برابر افزایش داشته است. حاال 
اگر این را کنار مسائل دیگر اجتماعی و معیشتی مردم بگذاریم می بینیم که قطعا در آینده انتخابات تأثیرگذار 
خواهد بود و سطح مشارکت را کاهش خواهد داد؛ امری که پیش از این بارها فعاالن و نخبگان سیاسی درباره 

آن هشدار داده بودند.«
عصبانیت مدعیان اصالحات از اجرای قانون

روزنامه آرمان همچنین در مطلب دیگری نوشت: »پس از کش و قوس های بسیار و اظهارات متعدد پیرامون 
دید باز و با اغماض شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها باالخره یکشنبه نتایج احراز صالحیت نامزدها اعالم 
شــد و همان طور که بســیاری از قبل پیش بینی کرده بودند بازهم شورای نگهبان دست به رد صالحیت های 
گسترده زد و این بار در حرکتی جالب توجه چیزی حدود 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس را که مورد تایید 
همین شورای نگهبان بودند، رد صالحیت کرد. امری که جای تأمل بسیاری دارد. از طرف دیگر با این رویکرد 
در رد صالحیت ها که نه تنها اصالح طلبان بلکه برخی چهره های مستقل نیز رد صالحیت شده اند، قطعا شاهد 

انتخاباتی حداقلی خواهیم بود و مردم نیز رویکرد مثبتی نشان نخواهند داد«.
طیف مدعی اصالحات در ماه های اخیر با تحت فشار قراردادن شورای نگهبان در پی آن بود تا این شورا از 

اجرای قانون در بررسی صالحیت کاندیداها کوتاهی کرده و از اجرای نظارت استصوابی صرف نظر کند.
اما شــورای نگهبان بدون توجه به این فضاســازی ها، با اجرای قانون، صالحیت کاندیداها را بررسی کرده 
و نتیجه را اعالم کرد. حاال مدعیان اصالحات فریاد وامصیبتا سر داده اند که چرا کاندیداهای ما رد صالحیت 
شــده اند. این در حالی اســت که تا همین چند هفته پیش، این طیف به علت کارنامه بسیار ضعیف و غیرقابل 
قبول فراکسیون امید، مدعی بودند که این فراکسیون ربطی به جبهه اصالحات ندارد! گردن کشی مقابل قانون، 

جزو الینفک رفتار مدعیان اصالحات است.
اولین بار بود که یک مسئول عذرخواهی کرد؛
این جای تقدیر از فرماندهان ارشد سپاه دارد

روزنامه اصالح طلب همدلی در یادداشــتی نوشــت: »درست است که خطای انسانی در سقوط هواپیما از 
سوی سیستم پدافند هوایی سپاه بوده و فرماندهان ارشد سپاه نیز بر این خطا اذعان داشته و مسئولیت کامل 
آن را بر عهده گرفته اند و البته که با مقصران این اتفاق دردناک نیز باید برخورد قاطعانه صورت بگیرد، اما نباید 
فراموش کرد سپاه حافظ تمامیت ارضی کشور است و حمله علیه این نهاد و تضعیف آن در افکار عمومی، یک 

اشتباه استراتژیک به حساب می آید و فضای دو قطبی جامعه را تشدید می کند.«
این مطلب افزوده است: »شجاعت سپاه در حمله به پایگاه های آمریکایی و در عین حال فاصله از جنگ 
مستقیم نظامی  که منطق محاسبه این نهاد استراتژیک نظام را هویدا کرد از یادها فراموش نخواهد شد و باید 
در کنار دیگر خدمات این نهاد در جامعه مورد تبیین قرار بگیرد. همچنین فراموش نکنیم برای اولین بار بود که 
مسئوالن ارشد یک نهاد رسمی  در کشور بابت خطای خود به صورت رسمی  از ملت عذرخواهی کردند و این 
جای تقدیر از فرماندهان ارشد سپاه دارد. در حالی که در اتفاقات دیگر هرچند با تلفات انسانی کمتر، هیچ نهاد 

رسمی  یا مسئولی از مردم عذرخواهی نکرده است و گاهی در موقعیت طلبکارانه نیز قرار گرفته اند.«

درمکتب امام

گناه عظیم اختالف افکنی
امروز با وضع حاضر جهان نسبت به ایران، اختالفات و تفرقه در داخل 
هر قشر یا قشری با اقشار دیگر که ناچار به اقشار ملت نیز سرایت می کند 
ســم مهلکی اســت که اول خود و در پی آن کشور و ملت و باالتر از همه 
اسالم بزرگ را به خطر نابودی می کشاند. و در عصر حاضر و وضع موجود 

گناهی عظیم تر و جنایتی هولناک تر از آن نخواهید یافت.
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سرویس اجتماعی-
در روزهای گذشته با مشخص شدن علت سقوط هواپیمای اوکراینی که منجر 
به جانباختن تعدادی از هموطنانمان شد، برخی چهره ها مواضع و ژست هایی از خود 

بروز دادند که جای تأمل دارد. 
پس از سقوط هواپیمای اوکراینی و شهادت تعدادی از هموطنانمان بر اثر خطای 
پدافند داخلی، واکنش های مختلفی از سوی چهره های سیاسی و اجتماعی و... در 

فضای مجازی و حقیقی مطرح شد.
عده ای فرصت را غنیمت شمرده و به طور ناجوانمردانه سعی در زیر سؤال بردن 
خدمات سپاه کردند. عده ای از سلبریتی ها اعم از بازیگران و کارگردانان سینما، مجریان 
صدا و سیما نیز ژست تحریم جشنواره و تلویزیون و... را به بهانه تاخیر در بیان علت 
سانحه هوایی و به تعبیر آنها بی صداقتی مسئوالن از خود بروز دادند. این رفتارهای 
زننده در حالی صادر شده بود که پس از گذشت چند روز از حادثه سقوط هواپیما 
و با پذیرش مسئولیت این خطای انسانی از سوی سپاه، این افراد تازه از خواب بیدار 
شده و موجی از تسلیت گویی و »ایران تسلیت« به راه انداخته اند. در حالی که مردم 

از همان لحظه اول، فارغ از علت حادثه داغدار فرزندان این سرزمین بودند.
از موارد مختلف این موضوع که بگذریم، واکنش برخی اعضای شورای شهر تهران 
نیز به این موضوع قابل توجه است. از جمله بهاره آروین عضو شورای شهر تهران که 
با انتشار متنی نوشت: » دو سال قبل که با رای شما به شورای شهر تهران راه پیدا 
کردم، آرزوهای بزرگی داشتم که بتوانم برای زندگی بهتر شما تالش  کنم. اما هر روز 
که می گذرد، ناامیدتر می شوم از اینکه بتوان در ساختار موجود قدمی برای کاهش 
رنج شهروندان برداشت. بر این باور بودم و هستم که شفاف بودن و شفاف عمل کردن، 
یکی از اصلی ترین راه های کاهش فساد است. اما دریغ که امروز در ساختاری غرق در 
فساد سیستماتیک، با منظره ای تکان دهنده از دروغ و پنهان کاری و مسئولیت ناپذیری 

روبه رو شده ایم که با سازوکار موجود، هیچ امیدی به اصالحش نداریم.
امیدوارم مسئوالن امر، محض رضای خدا، یک بار هم که شده مسئوالنه رفتار کنند 
و تصمیمی شجاعانه برای خروج کشور از چرخه بی پایان دروغ و فساد و ناکارآمدی 
بگیرند. شاید یک تصمیم تاریخی خودخواسته برای تغییرات بنیادی، مصداق چنین 
رفتار مسئوالنه ای باشد.هنوز نمی دانم که استعفای شخصی، آیا می تواند به نتیجه ای 
منجر شــود یا الاقل به معنای اقدام مسئوالنه از موضع منتخب مردم تلقی شود یا 
خیر. هنوز باید فکر کنم، ولی اگر به چنین نتیجه ای رســیدم، پیشاپیش عذرخواه 

مردم این شهر غم زده خواهم بود.«
اظهارات این خانم شورانشین در حالی است که به نظر وی و همکارانش باید با 

همان صداقت و شفافیت ادعایی پاسخگوی عملکرد خود باشند.
نمایش استعفا به بهانه نبود صداقت و عذر تراشی برای کم کاری به جا مانده از دو 
سال فعالیت شورای فعلی در حالی است که مردم می دانند اگر کسی یا گروهی واقعا 
توانایی و قصد انجام وظیفه و خدمت به مردم را داشته باشد بهانه هایی که این خانم 

عضو شورا مطرح کرده خنده دار می نماید.
جدای از اینکه مردم از یک عضو شــورای شهر انجام وظیفه و تالش برای حل 
مشکالت شهر از جمله، رفع آلودگی هوا، حل مشکالت حمل ونقل عمومی و... را دارند 
نه نظریه پردازی درباره علت سقوط هواپیما و نمایش استعفا به بهانه یک سانحه هوایی 
هر چند دلخراش، بهتر است بهاره آروین و همکاران وی که با استفاده از شانتاژ »تَکرار 
می کنم« و حضور پر ســر و صدا در لیستی که هنوز ابهامات زیادی از جمله شرط 
پرداخت هزینه های کالن برای قرار گرفتن در آن مطرح است، به قول خود با شفافیت 
و صداقتی که ادعای آن را دارند، بگویند چطور در لیســت انتخاباتی اصالح طلبان 
برای شورای شهر قرار گرفته و توفیق حضور در شورای شهر تهران را پیدا کرده اند؟

این عضو شــورایی که باید در دو ســال گذشته به صورت بی وقفه وقت خود را 
صرف حل مشکالت عدیده پایتخت از جمله مسائل فرهنگی، ترافیکی، آلودگی هوا 
و... می نمود اما خود معترف است که در تحقق این آرزوها ناتوان بوده است، چطور 
می تواند مسئوالن کشوری و لشکری را به »دروغ، فساد و ناکارآمدی« متهم نماید؟

به نظر می رسد این عضو شورای شهر با اطمینان از اینکه با توجه به کارنامه نه 
چندان مناسب شورا، وی و همکارانش در شورای بعدی جایی ندارند، دست پیش 
گرفته و با زیر سؤال بردن صداقت نظام تهدید به استعفا کرده است، درست مانند 
روشی که برخی از مجریان و بازیگران بدون مخاطب در اجرای »نمایش خداحافظی 

از سینما و تلویزیون« به راه انداخته اند.
هرچند بنابر اعالم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هنوز این استعفا عملی 
نشده و البته می شود پیش بینی کرد بیشتر یک ژست و نمایش است تا واقعیت، اما 
باید منتظر ماند و دید در صورت عملی شدن استعفا بعد از رفتن ایشان چه لطمه ای 

بر پیکره مدیریت شهری وارد می شود؟

بازی استعفا پس از سقوط هواپیما
 به جای حل مشکالت شهر

اگر مدعی صداقت هستید نحوه ورود 
به لیست شورای شهر را شفاف كنید 

چه کسانی عصا زیر بغل ترامپ می گذارند؟

سپاه حریف آمریکاست و ملت پشت سپاه

یک نماینده فعلی مجلس که خبر رد صالحیتش برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شد، طرفداران خود را دعوت به خونسردی کرد!

آغاز ماجرا از آنجا بود که روز گذشته به نقل از پیج های اینستاگرام نزدیک به غالمرضا تاجگردون )نماینده مردم گچساران( 
تلویحاً نوشتند که اگر وی تأیید صالحیت نشود، ممکن است گچساران ناآرام شود!

از اینرو بود که تاجگردون در پستی اینستاگرامی در واکنش به رد صالحیت خود نوشت: »تماس ها و پیام ها متعدد و 
دلسوزانه از طرف شما برای اینجانب آمده است. امکان پاسخگویی به همه شما عزیزان نیست. این مرحله از بررسی صالحیت ها 

یکی از مراحل قانونی است و قاعدتاً می بایستی این فرآیند طی شود.
 ضمن تشکر فراوان از این همه مهر و محبت، شما خونسردی خودتان را حفظ کنید و بدانید دست خدا باالتر از همه 

دستهاست و نمی گذارد حقی ضایع شود.«
بخش مهمی از رد صالحیت ها به مسائل مالی نامزدها مربوط است

ناصر ایمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی باور دارد که در این دوره انتخابات نباید رد صالحیت ها را صرفاً به دلیل مسائل 
سیاسی دانست. او در تحلیل شرایط انتخاباتی کنونی کشور گفت: »یک نکته مهم را باید در تأیید صالحیت ها و ردصالحیت ها 
لحاظ کرد و آن موضوعی است که سخنگوی شورای نگهبان گفته است. بر اساس سخنان آقای کدخدایی ردصالحیت های 

این دوره به دالیل مالی رخ داده و مسائل سیاسی در میان نبوده است.
 بنابراین صرفاً نباید ردصالحیت های هر دو جبهه سیاسی یعنی اصولگرایی و اصالح طلبی را سیاسی دانست. نمی گویم 
که مطلقاً ردصالحیت های سیاسی در کار نبوده اما بخش قابل توجهی از ردصالحیت ها به مسائل مالی نامزدها مربوط است؛ 
به نحوی که برخی از نامزدهای اصالح طلب و اصولگرا پرونده هایی دارند یا گزارش هایی از آنها به شورای نگهبان رسیده است 

که تأیید صالحیتشان را ناممکن کرده است«.
ادعای اصالح طلبان درباره رد صالحیت ها معتبر نیست

او درباره رد صالحیت های جبهه اصالحات هم خاطرنشان کرد: »برخالف آنچه اصالح طلبان می گویند، جبهه اصالحات 
با رد صالحیت های باالیی روبه رو نشد. و شاید تعداد رد صالحیت های چهره های سرشناس آنان به تعداد انگشتان یک دست 
هم نرســد. مشکل اصالح طلبان این است که اساساً در این دوره همتی برای حضور در انتخابات نداشتند. و کاًل چهره های 

شاخص آنان پا به میدان انتخابات نگذاشتند. 
در حقیقت شورای نگهبان و هیئت های اجرایی نقش چندانی در نبود چهره های شاخص آنها نداشتند؛ هرچند ممکن 
است برخی از آنها هم در بررسی اعتراض ها تأیید شوند اما در صورت تأیید هم فروغ چندانی نخواهند داشت. پس چه همه 
آنها تأیید صالحیت می شدند یا نمی شدند با بحران ارائه لیست انتخاباتی مواجه بودند. از سوی دیگر در این دوره انتخابات 
تقریباً تعداد رد صالحیت ها در دو جبهه اصولگرایی و اصالح طلبی برابر بود و اصالح طلبان دست ِکم در این دوره نمی توانند 

بگویند که شورای نگهبان زمینه حضور اصولگرایان را فراهم کرد«.
حمایت قالیباف از فهرست اصولگرایان به شرط وحدت کامل

سعید آجورلو که از فعاالن سیاسی و چهره های نزدیک به کمپین مجلس نو درباره اینکه در صورت عدم وحدت میان 
گروه های جریان اصولگرا، سیاست آقای قالیباف چه خواهد بود و تکلیف کمپین مجلس نو چه می شود؟ به صبح نو گفت: به 
نظرم اگر اصولگرایان به وحدت کامل برسند؛ یعنی وحدتی که شامل همه جریان های اصولگرا باشد و شاخص هایی که به 
آن  اشاره کردم در آن رعایت شود آقای قالیباف تحت عنوان کمپین مجلس نو از آن فهرست حمایت می کند. در غیر این 

صورت از جوانان متخصص و کارآمد حمایت خواهد کرد.
 اگر بخواهم کالن تر پاسخ بدهم باید به این نکته  اشاره کنم که جریان اصولگرا اضالع گوناگونی دارد که برای رسیدن 
به وحدت باید از خواســته های خود تنازل کنند. چرا که وحدت برای رســیدن به پیروزی اهمیت دارد. اگر وحدت شــکل 
نگیرد این خطر وجود دارد که اضالع مختلف هر یک به راه خود بروند که این موضوع یقیناً مطلوب جریان انقالبی نیست.

برخی رد صالحیت ها با مذاکره و توضیح قابل حل است
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی به موضوع 
رد صالحیت های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی  اشاره کرد و گفت: داوطلبانی که رد صالحیت شده و احساس 
می کنند این رد صالحیت حق آنها نبوده است، باید در فرصت و زمان تعیین شده اعتراضات خود را به شورای نگهبان مطرح 

کنند چرا که گاهی با مذاکره و توضیح، برخی ابهامات ایجاد شده، برطرف می شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه انتخابات مجلس شــورای اســالمی پیش رو هرچه باشکوه تر برگزار شود و مشارکت مردم 
گسترده تر باشد، قطعاً به منافع ملی و انسجام ملی کشور کمک خواهد کرد، گفت: همه ما وظیفه داریم برای برگزاری هرچه 

باشکوه تر انتخابات پیش رو تالش کنیم.
وی افزود: انتخابات باید حتماً رقابتی باشد به گونه ای که همه مردم احساس کنند که کاندیدای جریان و تفکر مورد نظر 

آنها نیز در انتخابات حضور دارد.
فقط مشهد بود که تمام نمایندگانش تأیید شدند

امیرحسین قاضی زاده فعال سیاسی اصولگرا و عضو هیئت رئیسه فعلی مجلس درباره نسبت پایداری و شورای ائتالف 
نیروهای انقالب گفت: در هر شهری وضعیت متفاوت است. در مشهد همه نیروهای انقالب تالش کردند زیر یک چتر جمع 
شوند، حاال اینکه نتیجه چه خواهد شد االن نمی توان قضاوت کرد. در تهران هم تالش هایی وجود دارد چه بسا بتوانند یک 
صف گفتمانی درست کنند اما اگر نتوانند صف گفتمانی را تشکیل دهند، حتی در صورت تدوین لیست ائتالفی کار جلو 
نمی رود چون وقتی شفافیت گفتمانی نباشد مثل دوره قبل مردم اقبال نشان نخواهند داد بنابراین شفافیت گفتمانی از دادن 

لیست ائتالفی مهم تر است.
وی درباره موضوع رد صالحیتها هم گفت: امیدوارم شورای نگهبان با یک سعه صدر و دقت بیشتری به درخواست های 
بررسی مجدد رسیدگی کند. آنچه می دانم بین کالنشهرها مشهد تنها شهری است که تمام نمایندگان ثبت نامی آن تأیید 

صالحیت شدند.

وقتی نماینده رد صالحیت شده،
»گانگستربازی« درمی آورد!

تا انتخابات

سرویس سیاسیـ 
پادوهای داخلی دشمنان قسم خورده نظام 
ماجرای سانحه سقوط  با جنجال آفرینی در 
هواپیما، ســعی کردند عصا زیر بغل  ترامپ 
بگذارند تا نظام سلطه بتواند انتقام استکبار 
زخم خورده را از ســپاه بگیرد اما ملت آگاه 
ایران با حضور 25 میلیونی خود در مراسم های 
تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در 
سراسر کشور، پیشاپیش سیلی محکمی  بر 
دهان دشمنان نواخته و یکصدا حمایت خود 
را از سربازان وطن و سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی اعالم کردند.
کندوکاو برای یافتن دســتاویز و کاربست آن 
علیه شجره طیبه انقالب و این نظام مقدس، روال 
همیشــگی و فقره ای ثابت در مأموریت  معارضان 
داخلی و خارجی انقالب اســالمی است. به موازات 
این مسئله، آگاهی، وفاداری و حضور پابرجا و استوار 
مردم به عنوان یکی از اجزای اصلی و تعیین کننده 
نظام است که با روحیه انقالبی و معنویت پا در رکاب 
می برند و تیغ دشمن را ُکند و گلوله اش را به طرف 
خودش برمی گردانند. اتفاقات اخیر  نمایی چشمگیر 

و صریح از این واقعیت برجسته و نفیس بود.
پس از ترور سفاکانه سردار مجاهد و مخلص، 
حاج قاسم سلیمانی توسط تروریست های درنده خوی 
آمریکایــی و متعاقب آن، خیزش عمومی  و قیامت 
حضور خیره کننده مردم در تشییع پیکر آن عاشق 
به ملکوت رســیده، ســپاه با حمله موشکی و به 
طرزی مقتدرانه و مثال زدنی، مهم ترین و مجهزترین 
پایگاه های نظامی  آمریکا را در هم کوبید اما در پی 
آن سقوط جانکاه هواپیمایی که از تهران به مقصد 
کیــف در پرواز بود و داغ دیگری بر دل های عزادار 
مردم نشاند، دشمنان تابلودار نظام، عوامل خارجی و 
پادوهای داخلی آنها را به صف کرد تا با معرکه گیری 
روی خطای غیرعمد انسانی به عنوان علت سقوط 
هواپیما عصا زیر بغل  ترامپ بگذارند و انتقام استکبار 

زخم خورده را از سپاه بگیرند.
مرور ماجرا

مــرور رخدادهای اخیر تصویــر واضح تری از 
خوش خدمتی سســت عنصر ها و پادوهای داخلی 

آمریکا به دست می دهد.
بامداد چهارشنبه 18 دی ماه مقارن با ساعات 
ترور و به شــهادت رســاندن سردار سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی و دیگر شــهدای مقاومت، توسط 
تروریست های خون آشام آمریکایی، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی طی عملیاتی موفق به نام عملیات 
»شهید ســلیمانی«، با رمز مقدس »یا زهرا)س(« 
با شــلیک 13 فروند موشک  زمین به زمین، پایگاه 
 اشــغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم 
به عین االســد در عراق را هدف قرار داده و سیلی 

فراموش نشدنی به صورت شیطانی آمریکا کوبیدند.
ســاعت 6:18 دقیقه همان روز اما یک فروند 
هواپیمای بوئینگ 737، متعلق به خطوط هوایی 
اوکراین، 5 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه امام 
خمینی)ره( به سبب خطای غیرعمد سامانه پدافند 
هوایی سقوط می کند که منجر به جان باختن همه 
سرنشینان آن از جمله جمعی از هموطنان، شماری 
از جوانــان نخبه ایران و اتباعی از دیگر کشــورها 
می شــود. متعاقب آن، تیمی  از ستاد کل نیروهای 
مسلح متشــکل از کارشناســان فنی و عملیاتی، 
به صورت شبانه روزی مشغول بررسی علت سانحه 
می شــود و نهایتا صبح شنبه ســتاد کل با صدور 
بیانیــه ای در این زمینه، به تنویــر افکار عمومی  
می پردازد. در این بیانیه تأکید شده بود: »ساعات پس 
از انجام عملیات موشکی، پروازهای جنگی نیروهای 
تروریست آمریکایی در پیرامون کشور افزایش یافته 
و برخی اخبار نیز از مشاهده اهداف هوایی به  سمت 
مراکز راهبردی در کشور به واحدهای دفاعی واصل 
و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده 
شد که موجب حساسیت بیشتر در مجموعه های 
پدافند هوایی گردیده اســت. در چنین شــرایط 
حساس و بحرانی، پرواز شماره 752 خطوط هوایی 

اوکراین از فرودگاه امام خمینی)ره( حرکت نموده و 
در هنگام چرخش، کاماًلً در حالت نزدیک شونده به 
یک مرکز حساس نظامی  سپاه و در ارتفاع و شکل 
پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این 
شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیرعمد، 
هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متأسفانه 
موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز 

و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی می گردد.«
رهبــر معظم انقالب نیز با صدور پیامی  تأکید 
می کنند: »با اطالع از نتایج تحقیقات ســتاد کل 
درباره حادثه  هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات 
دخالت خطای انســانی در آن، مصیبت درگذشت 
جان باختگان این حادثه اندوه بار برای اینجانب بسیار 

سنگین تر شد.«
ایشان همچنین تصریح کردند: »الزم می دانم 
اوالً بــه خانواده های معظم ایــن عزیزان بار دیگر 
همدردی عمیق و تســلیت صمیمانه خود را ابراز 
کنم و از خداوند متعال برای آنان بردباری و آرامش 
روحی و قلبی تمنا نمایم. ثانیاً به ستاد کل نیروهای 
مسلح مؤکداً درباره پیگیری کوتاهی ها یا تقصیرهای 
احتمالی در این حادثه دردناک سفارش کنم. ثالثاً 
مراقبت و پیگیری های الزم برای عدم امکان تکرار 
چنین ســانحه ای را از مدیــران و مقامات ذی ربط 

مطالبه نمایم.«
همان روز، ســردار حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه نیز برای تشریح ابعاد حادثه نشست 
خبــری برگــزار می کند و همه مســئولیت آن را 

می پذیرد.
وی می گویــد: حادثــه دلخراش ســرنگونی 
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را بنده 
در غرب کشور بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی 
علیه پایگاه های آمریکا شنیدم و موقعی که اطمینان 
پیدا کردم این اتفاق افتاده واقعاً آرزوی مرگ برای 
خود کردم که  ای کاش می مردم و چنین حادثه ای 
را شاهد نبودم. ما یک عمر خود را پیشمرگ مردم 
کردیــم و امروز هم آبرویمــان را با خداوند متعال 
معامله می کنیم و در این شرایط سخت حاضر شدیم 

تا توضیح دهیم.
به گزارش فارس، سردار حاجی زاده می افزاید: 
بررســی و ارزیابی های این حادثه توسط ستادهای 
باالتر و مجموعه قوه قضائیه انجام خواهد شــد و 
اطالعات تکمیل می شود، و همین ابتدای صحبت 
عرض می کنم که ما گردنمان از مو باریک تر است 
و همه مســئولیت این کار را می پذیریم و هرگونه 
تصمیمی که مســئولین بگیرند، مطیع به اجرای 

آن هستیم.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه 
در مراحل مختلف به این سامانه ها از جمله همین 
سامانه ای که درگیر شده است توسط شبکه یکپارچه 
اعالم می شود که موشک های کروزی به سمت کشور 
شلیک شده است، خاطرنشان می کند: در یک یا دو 
مرحله تأکید می شود که این موشک های کروز در 

مسیر هستند و آمادگی داشته باشید.
وی می گوید: اپراتور اظهار می کند چندین بار 
درخواست کردیم فضای کشور از پرواز خالی شود 
و اصطالحا آسمان Clear شود، که این در شرایط 
3- 3 طبیعی اســت که به خاطر برخی مالحظات 
عزیزان این کار را دنبال نمی کنند، در همان لحظه 
این سامانه در فاصله 19 کیلومتر با هدفی که کروز 

تشخیص داده شده، مواجه می شود.
سردار سالمی، فرمانده کل سپاه نیز یک شنبه 
در مجلس حاضر می شود و با بیان اینکه ما در جنگ 
با آمریکا بوده و هســتیم و خود را ســرباز و فدایی 
ملت، می دانیم، می گوید: خدای بزرگ را به شهادت 
می گیرم که دوست داشتم داخل این هواپیما بودم و 
با آن بمیرم ولی شاهد این ماجرای غم انگیز نباشیم. 
همه می دانیم که سپاه یک بار کامل شهید شده، من 
جان فرزندانم را گواه می گیرم که هیچ آرزویی جز 
اینکــه با برادرانم به پای این ملت تکه تکه و قربانی 
شویم نداریم. می دانید که آدم تا کسی را به اندازه 
خانواده خود دوست نداشته باشد، حاضر نیست برای 
آن فدا شــود و به خدا سوگند اینها همه خانواده و 

فرزندان ما بودند، مادران و پدران و برادران ما بودند، 
هیچ وقت در طول عمرم این قدر شرمنده نبودم.

وی خاطرنشان می کند: ماجرای سقوط هواپیما 
به این شــکل بود که ما در باالترین حد آماده باش 
بودیــم، چون تهدید متقابل ما هوایی و موشــکی 
بــود و در این شــرایط پدافند ها قلب مقابله بودند 
و سامانه های جدیدی را برای این مقابله گسترش 
داده بودیــم تا آتش بر روی مردم مان نبارد و همه 

آماده بودند.
تسلیم اراده ملت 

ســردار ســالمی  اظهار می دارد: برادران ما از 
همزمانی شــلیک و سقوط هواپیما مشکوک شده 
بودند و من این را می گویم که خدا گواه اســت ما 
خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن 
است موشک ما اصابت کرده باشد، آن هم به دلیل 
همزمانی و اگر ما خود مبدأ شکل گیری این فرضیه 
نبودیم، هیچ کس نمی توانست متوجه شود. فرمانده 
کل سپاه با بیان اینکه موقعیت پرواز هواپیما نسبت به 
این سامانه به گونه ای بود که این پرواز نزدیک شونده 
محسوب می شد، می گوید: معموال وقتی هواپیماها 
هم راستا با سامانه ها قرار می گیرند، سطوح مقطع 
آنها کوچک می شــود، اپراتور در فضای جنگی با 
تصور اینکه هدف کروز است، شلیک می کند و تصور 

می کند که یک کروز را منهدم کرده است.
وی ابراز مــی دارد: ما وقتی یقین پیدا کردیم 
اطالع رسانی کردیم با این حال حاضریم هر تصمیمی 
 هرچه که باشد را بپذیریم و تسلیم به اراده ملت عزیز 

و بزرگ ملت ایران هستیم.
مرور گزاره های فوق و آنچه تا اینجا شــرحش 
رفت، به وضوح نشانگر صداقت مثال زدنی نظام در 
این مسئله است. رهبر انقالب، ستاد کل نیروهای 
مسلح و مقامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی بدون 
تکلف و بی لکنت واقعیت ماجرا را برای مردم اعالم 
کرده  و تمهیدات و دستورات الزم جهت پیشگیری 

از وقوع چنین حوادثی را صادر کرده اند.
در همیــن حال اما، جریــان آلوده اصالحات، 
برخی سلبریتی ها و عوامل مفلوک اغتشاشگر دشمن، 
سقوط هواپیما را دستاویزی برای مبارزه با نظام قرار 
داده اند و تقال می کنند تا انتقام آمریکا را از ســپاه 
بگیرند. به لیست دست اندرکاران این سناریوی پلشت 
و مرده خوری سیاسی، رابرت مک ایر، سفیر انگلیس 
در ایران را نیز باید افزود. وی شنبه شب در حالی که 
مشغول تحریک و ساماندهی تجمع رو به روی دانشگاه 
امیرکبیر بود، از سوی نیروهای انتظامی  دستگیر شد 

و پس از آن دوبار خود را خیس کرد!
عصر شنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه های 
»شــریف« و »امیرکبیر« مراســم گرامیداشت و 
ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان سقوط 
هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 را برگزار کردند 
اما این تجمع سپس با شــعارهای هنجارشکنانه 
عده ای از پیاده نظام آمریکا به سمت اغتشاش رفت 
و به پاره کردن تصویر ســردار عالی قدر، حاج قاسم 

سلیمانی کشید.
سلبریتی هایی که 

بیش فعال شدند
چنــد ســلبریتی از جملــه جعفــر پناهی، 
رضا درمیشــیان،  هانیه توســلی، هدیه تهرانی و 
پرســتو صالحی نیز در این تجمع شرکت کرده و 
هنجارشکنی ها در صفحات شخصی شان را به صورت 
آنالین پوشــش می دادند. این در حالی بود که آنها 
در پی سقوط هواپیما، تنها به ابراز تسلیت بسنده 
کرده بودند اما با مشخص شدن علت سقوط، بیش 
فعال شــدند! عده ای از آنها نیز جشــنواره فجر را 

تحریم کرده اند.
ترامپ جنایتکار و روســیاه در پی این تجمع 
این طــور لفظ پراکنی کرد که »به مردم شــجاع و 
رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم 
با شما ایستاده ام و دولت من همچنان با شما خواهد 
ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. 

شجاعت شما الهام بخش است.«)!(
استفاده از کلمه پرمعنای »مردم« توسط  ترامپ 

در حالــی بود که وی قبل از آن ســردار محبوب 
ایرانی ها را ترور کرده و به دلیل اســتیصال در برابر 
پاســخ ایران به این جنایت، تهدید کرده بود که در 

صورت تالفی ایران 52 را هدف قرار می دهد!
فــردای آن روز امــا جمعی از دانشــجویان 
دانشــگاه های تهران و طالب حوزه های علمیه در 
محکومیت اقدام سفیر انگلیس، مقابل سفارت این 
کشور در تهران تجمع کردند و با سردادن شعارهایی 
مانند »مرگ بر انگلیس«، »جاســوس انگلیســی 
نمی خواهیم«، »هم وطن ایرانی تسلیت، تسلیت«، 
»برجام انگلیسی نابود باید گردد«، »سفیر انگلیسی 
ایزی  الیف، ایزی  الیف«، »سفارت خیانت تعطیل باید 
گردد« اعتراض خود را به اقدام ساختارشکنانه رابرت 
مک ایر، سفیر انگلیس و سیاست های خباثت آلود 

این کشور نشان دادند.
یک شــنبه شــب نیز پس از فراخوان محافل 
خبرپراکنی آمریکایی و انگلیسی چند تجمع محدود 
در اطراف میدان آزادی شــکل گرفت و پادوهای 
آمریکا، دزدانه تصاویر حاج قاســم سلیمانی را پاره 
کردند، چنان که پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفت: 

ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم!
مطبوعات و رسانه های مدعی اصالح طلبی نیز 
در پی اعالم علت سقوط هواپیما، ژست شرمندگی 
و عذرخواهی گرفتند! این در حالی اســت که این 
طیف طی 6 ســال اخیر با انداختن دولت به چاله 
اعتماد به آمریکا و بزک شیطان بزرگ خسارت ها و 
فجایع سنگینی از جمله بر باد دادن برنامه هسته ای، 
تشدید بیکاری، تورم، گرانی سرسام آور را به مردم 
تحمیل کرده و با ارســال پالــس ضعف و انفعال 
به بیرون، زمینه ســاز ترور سردار سلیمانی توسط 

دشمن شده است.
سیلی پیشاپیش مردم 

به بدخواهان سپاه
بــا وجود این تحــرکات خبیثانه که حاکی از 
بغض و کینه همیشگی مدعیان اصالحات و عده ای 
از ســلبریتی ها علیه نظام اســت، مردم قدردان و 
قدرشناس اقدامات سپاه هستند و بر سر آرمان های 
انقالب با احــدی معامله نمی کنند و با حضور 25 
میلیونی خود در مراسم تشییع سردار سپهبد شهید 
سلیمانی در شــهرهای مختلف، پیشاپیش سیلی 

محکمی  بر دهان این جماعت کوبیدند.
آنهــا قیامتی برپا کردند کــه ناظران مبهوت 
شــدند تا جایی که بَری مک  کافــری ژنرال چهار 
ستاره آمریکایی به »ام اس ان بی سی« گفت: »ترامپ 
از عظمت تشــییع ژنرال سلیمانی، تا سرحد مرگ 

 ترسید.«
خانواده های جان باختگان سانحه سقوط هواپیما 
نیز سوءاستفاده از این حادثه و ماهی گرفتن از آب 
گل آلــود را محکوم کرده و تأکید کرده اند که مبادا 
حرفی بگوییم که ذره ای به نیروهای مسلح و سپاه 

و مقام والیت خدشه ای وارد شود.
سپاه موجب عمومی  شدن 

گفتمان مقاومت در منطقه شد
سپاه پاســداران انقالب اسالمی مولود انقالب 
اســت و فهرســت بلندی از خدمات، افتخارات و 
نوآوری های نظامی  و فنی و همچنین مجموعه ای از 
نیروهای مخلص و متعهد را در اختیار دارد. به کمک 
مردم شتافتن در هنگامه سیل و زلزله، سازندگی، 
خدمــات فرهنگی، اجتماعی و رفــع محرومیت، 
نقش آفرینی در عرصه جنگ نرم و به گل نشاندن 
کشتی نظامی  آمریکا در سوریه و عراق گوشه ای از 
افتخارات سپاه است که یک ملت پشتیبان آن است. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تشکیل گروه های 
مقاومت اســالمی در منطقه، گفتمان مقاومت را 
عمومی ساخته و همین از عوامل اصلی ناکامی  آمریکا 
در غرب آســیا بوده است. این نهاد واال و ارزشمند 
با مجاهدت هــا و فداکاری های خود در عرصه های 
مختلف ملت مبارز و آگاه ایران و جهان اســالم را 
ســرافراز کرده است، ملت بزرگ ایران نیز حامی  و 
هواخواه سپاه است و بُرد تیر بدخواهان آن کوتاه تر 

از آن است که به هدف برسد.

گاردین: چرا سازمان بین المللی  هوانوردی، پرواز را لغو نکرد؟
یک روزنامه انگلیســی بــا انتقاد از 
سازمان های هوایی بین المللی که به هواپیمای 
پرواز کردن در شــرایط  اوکراینی درباره 
نوشت شگفت آور  ندادند،  ملتهب هشدار 
نیســت که ســربازان در چنین شرایطی 

اشتباه کنند.
روزنامــه »گاردین« در یادداشــتی به قلم 
»مارتین ریــِورز« خبرنگار حــوزه هوانوردی و 
کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا، به بررسی 
حادثه هواپیمای اوکراینــی در ایران پرداخت و 
نوشــت مقصر این حادثه فقط کســی که آن را 
ســاقط کرد نیست بلکه کسانی هستند که مانع 

پرواز آن نشدند.
در ابتدای این یادداشــت، با  اشاره به ساقط 
شــدن هواپیمای MH17 مســافربری خطوط 
هوایی مالزی در سال 2014 توسط شبه نظامیان 
اوکراینی در شرق این کشور و کشته شدن تمام 
298 سرنشین آن، آمده است: »تراژدی هفته قبل، 
شکست تحقیرآمیز دولت های غربی، سازمان های 
اطالعاتی و گروه های صنعت هوایی در محافظت 
از مسافران را نشان داد، آن هم بعد از اینکه قولی 

که در پی حادثه MH17 دادند.«
نویســنده گاردیــن درباره قصور ســازمان 
بین المللی هوایی )ایکائو( در این حادثه نوشــت: 
»خطــوط هوایی فعال در منطقــه، کامالًً مطلع 
بودند که مسیرهای پرواز آنها از منطقه درگیری 
بالقوه عبور می کنــد. با این حال، هیچ توصیه و 
دستورالعملی از ایکائو، که مسئول ایمنی و رعایت 

]اصول ایمنی[ جهانی هستند، دریافت نکردند.«
ریــورز ادامه داد: »برخی خطــوط هوایی در 
خاورمیانــه پروازهــای خود به بغــداد را پیش از 
موشــک باران تعلیق کردند. برخی خطوط هوایی 
آسیایی و اروپایی نیز پروازهایشان را از حریم هوایی 
ایران دور کردند. در زمــان کوتاهی بعد از حمله، 
آمریــکا خطوط هوایی خود را از ]پرواز به[ منطقه 
منع کرد. اما بسیاری دیگر طبق برنامه ادامه دادند.«
این یادداشت ضمن  اشاره به آماده بودن پدافند 
هوایی ایران برای مقابله با حمله آمریکا، تصریح کرد: 
»چرا باید ریســک ]پرواز[ را بپذیریم؟ این سؤال 
واضحی بود که باید ]خطــوط هوایی اوکراین[ از 
خود می پرسید. اما در همان زمان، بخش عملیات 
این خطوط هوایی، به جای این سؤال پرسید، چرا 

باید پرواز را لغو کنیم!«
گاردین با بیان اینکه هیچ طرفی هم به خطوط 
هوایی اوکراین هشدار نداده بود که پروازش را تعلیق 
کند، افــزود: »نه دولت اوکراین، نه دولت ایران، نه 
دولت آمریکا، نه سازمان امنیت هوایی اتحادیه اروپا، 
نه انجمن بین المللی حمل  و نقل هوایی و نه حتی 
ایکائو در این باره هشدار ندادند.« به گزارش فارس، 
گاردین در کنار مقصر دانستن ایران در این حادثه، 
توضیح داد: »اما هیچ کسی نباید شگفت زده شود که 
سربازان در وضعیت های به شدت ملتهب که پتانسیل 
تبدیل شدن به جنگ را دارد، اشتباه کنند. مقصر 
]سقوط[ پرواز 752 فقط متوجه کسانی که هواپیما 
را ساقط کردند نیست، بلکه متوجه کسانی که آن 

را در مسیر خطر و آسیب قرار دادند نیز هست«.

ادعای نیویورک تایمز:
 هواپیمای اوکراینی ارسال 
سیگنال را متوقف کرده بود

روزنامه نیویورک تایمز در آخرین گزارش خود 
درباره جزئیات سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی 
در ایران ادعا کرد: بررسی اطالعات پرواز، جزئیات 
رهگیری هواپیمــای مذکور، و فیلم های موجود از 
اصابت موشک به هواپیما نشان می دهد که هواپیمای 
اوکراینــی 20 تا 30 ثانیه قبل از اصابت موشــک، 

مخابره سیگنال شناسایی را متوقف کرده است.
ایان پتچنیک، ســخنگوی مؤسسه رهگیری 
خطــوط پــروازی فالیــت رادار 24، که به صورت 
شــبانه روزی موقعیــت مکانی و جزئیــات پرواز 
هواپیماهای مسافری در سراسر جهان را به صورت 
زنده ارائه می دهد و از جمله معتبرترین مؤسسات 
در این زمینه است، می گوید: هواپیماهای تجاری و 
مسافربری خود را از طریق مخابره دائمی  سیگنال 
شناســایی به رادارهای فرودگاهی و ســامانه های 
پدافندی معرفی می کنند که این سیگنال از طریق 
یک دستگاه به نام  ترانس  پاندر که در هواپیما نصب 

شده است، به صورت دائم مخابره می شود.
نیویرک تایمــز در گزارش ویدئویی که از این 
حادثه منتشر کرده نیز مجدداًً ادعای خود را تکرار 
کرده و می گوید هواپیمای اوکراینی 20 تا 30 ثانیه 
قبل از اصابت موشک مخابره این سیگنال شناسایی 

را متوقف کرده است.
جان کاکس، خلبان و کارشناس سوانح هوایی 

و مدیرعامل مؤسسه سیفتی آپریتینگ سیستمز،  
می گوید:  نرم افزار ســامانه پدافندی تور از طریق 
رادار، تشــخیص عینی یک هواپیما و همچنین 
اســتفاده از سیگنال  ترانس پاندر برای شناسایی 
هواپیماها، پرنده ها و اهداف احتمالی اســتفاده 

می کند.
در صورتی که ســیگنال شناسایی هواپیما 
اشــتباه باشــد و یا اینکه برای یک پرنده هیچ 
سیگنالی مخابره نشود نرم افزار سیستم تور اعالم 
خطر می کند. وی می گوید: از اینجا به بعد موشک 
از طریق رادار هدایت شده و زمانی که به نزدیک 
هدف می رسد منفجر می شود و  ترکش های زیادی 

را به هدف می زند. 
معموالً پس از شلیک نخستین موشک، یک 
موشک دیگر نیز توسط سامانه به سمت هدف و 
برای حصول اطمینان از اصابت راهی می شــود. 
سامانه پدافندی تور یک سامانه موشکی متحرک 
است که به 8 موشــک مجهز است. این سامانه 
می تواند بدون نیاز به اتصال به دیگر سامانه های 
پدافند هوایی به صورت مجزا عمل کند. سامانه تور 
هم رادار تشخیص اهداف دارد و هم از یک سامانه 

شلیک موشک برخوردار است.
به گزارش فارس، پیش از بررسی های دقیق 
اطالعات جعبه های سیاه هواپیما و دیگر اطالعات 
فنی مرتبط با آن، در کنار بررسی دقیق اطالعات 
ثبت شــده رادار سامانه پدافند هوایی و موشک، 
هر نوع اظهارنظر تنها یک ادعا محســوب شده و 
نمی توان درباره آن به صورت قطعی قضاوت کرد.

ژنرال سوری:
مردانی چون سردار سلیمانی

جلوی طرح خاورمیانه جدید را گرفتند
مدیر اداره سیاســی ارتش سوریه اعالم کرد، دشمنان امت 
با ابزار تروریسم دنبال اجرایی کردن پروژه »خاورمیانه جدید« 

بودند اما فرهنگ و مردان مقاومت مانع از آن شد.
سرتیپ »حســن حســن« مدیر اداره سیاســی ارتش سوریه در 
گفت وگویی با وبگاه »العهد« لبنــان اعالم کرد: خون پاک فرماندهان 
مقاومت »قاسم سلیمانی« و »ابومهدی المهندس« با تروریسم و طاغوت 
جهانی آمریکایی و صهیونیستی مبارزه کردند و این بدان معناست که 
اراده مقاومت از ناوگان ها و قدرت تخریبی تروریسم جهانی ترسی ندارد.

حسن ادامه داد: دشمنان امت اسالم از ابتدا تالش کردند با انتشار 
گسترده تروریسم در منطقه در راستای تجزیه آن اقدام کنند تا دو نظریه 
و پروژه راهبردی خود از دهه هشتاد یعنی »خاورمیانه جدید و آشوب 
خالقانه« را اجرایی کنند اما وجود شــیوه و فرهنگ مقاومت و مردانی 

آماده فداکاری باعث شد جلوی اجرایی شدن این پروژه گرفته شود.
وی سپس گفت: کسانی که گمان می کنند شهادت سردار سلیمانی 
و ابومهدی المهندس و مانند آنها می تواند حقیقت و خواســت فرزندان 
مقاومت برای ریشــه کن کردن تروریسم را تغییر دهد در توهم است و 
محور مقاومت امروز قدرتمندتر و باثبات تر برای تکمیل پیروزی است.

ژنرال ســوری تأکید کرد: امروز همه کشــورها در محور مقاومت 
توانایی مقابله با تروریســم و ریشه کن کردن آن را دارند و این منطقه 

برای فرزندان آنها خواهد بود.
هفته جاری همزمان با برگزاری تجمعات ضد آمریکایی در شهرهای 
مختلف ســوریه، وزارت دفاع این کشــور نیز در یک اقدام بی سابقه از 
برگزاری مراسم یادبود سردار شهید قاسم سلیمانی در دمشق خبر داد.

راهپیمایی مردم مشهد در ابراز 
همدردی با شهدای سانحه هواپیما

مردم مشهد مقدس به منظور ابراز همدردی با شهدای سانحه هواپیمایی 
و حمایت از سرداران مقاومت دیروز راهپیمایی کردند. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، مردم مشهد مقدس دیروز بار دیگر 
حماسه آفریدند و در حمایت از جبهه مقاومت به صحنه آمدند.

راهپیمایی مردم مشــهد مقدس از ساعت 9 و30  دقیقه روز سه شنبه در محل 
میدان شهدای مشهد آغاز  و لحظه به لحظه بر تعداد حاضران نیز افزوده می  شد.

مردم مشــهد با برائت از جبهه استکبار، در این راهپیمایی حضور پیدا کردند و 
شــعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبار را ســر دادند و به حمایت از سرداران 

جبهه مقاومت پرداختند.
همچنین مردم مشــهد مقدس در این راهپیمایی با شهدای سانحه هواپیما نیز 

ابراز همدردی کردند.
این راهپیمایی در حرم منور رضوی با ســخنرانی آیت اهلل سیداحمد علم الهدی 

پایان یافت.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت هایی در اجرای 
قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی 
و اجرای شبکه ملی اطالعات از ناحیه برخی 

مسئوالن و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گــزارش فارس،  جــواد جاویدنیا در برنامه 
تلویزیونی جهان آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر 
فضای مجازی اظهارداشت: در این خصوص قوانین 
و مصوباتــی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما 
کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،  مصوبات 
شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه 
بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از 
این قوانین سکوت کرده ایم و تعیین  تکلیف نشده اند. 
جاویدنیا ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات 
موجــود با همه نواقص اجرا شــود، با این وضعیت 
مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت هایی در اجرای 

قوانین از ناحیه برخی مسئوالن هستیم که اغلب این 
مسئوالن در بستر فناوری اطالعات کشور هستند. 
وی در پاســخ به سؤال مجری برنامه در مورد 
اینکه آیا رسماً می گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل 
نمی کند، پاســخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه 
قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی 
اقدامات موانعی ایجاد می شــود که این موانع مانع 
اجرای قوانین می شوند و وقتی بنا داریم که قانون 
اجرا شود هجمه شدیدی رخ می دهد با این عنوان 
که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطالعات چه 
می شود و در نتیجه خلط مبحث هایی رخ می دهد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل 
کشــور اظهار داشت: اگر شبکه ملی اطالعات اجرا 
شــود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با 
دنیا نیســت. ما با ندادن اطالعات درست، در واقع 
مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده ایم، در 

حالی که در شبکه های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر 
خسارات زیادی به کشور وارد می شود که ضررهای 
اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار 
روبه روست، وضعیت را به گونه ای کرده که همانند 
فعالیت اقتصادی قبل از انقالب اســت چراکه فضا 

و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی دهد. 
جاویدنیا بیان کرد:  انحصار تبلیغاتی در فضای 
مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف 
انقالبی مان در کشور هم غریب می ماند. ما از ابتدا 
گفته ایم باید پلت فرمی باشد که با قانون خودمان 
با دنیا حرف بزنیم و کســب و کار کنیم، نه اینکه 
دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند. 
وی خطاب به مســئوالن گفت: مســئوالن با 
شبکه بی بی سی مصاحبه نمی کنند، اما از گستره 
شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می کنند که 
انقالب را تبلیغ می کنند و به آن هم افتخار می کنند. 

باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت 
داخلی با سرعت باال، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و 
با ارتباط با فضای بین المللی بهره مند شوند. این کار 
را نمی کنیم و می گذاریم منافع کشورمان دراختیار 

پلت فرم های خارجی قرار گیرد. 
سرپرســت معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کشــور تصریح کرد: ســال های ســال است 
قول هایی داده شــده که نرم افزار داخلی قوی برای 
جایگزینــی پلت فرم ها اجرا شــود و این به عنوان 
الزامات سند تبیین شبکه ملی اطالعات آمده، اما 
باید زیرساخت هایش فراهم می شده که نشده است. 
نتیجه آن این می شــود که اگر بدون مقدمات اجرا 

کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می بیند.
جاویدنیا افزود: به طور فرض تصور کنیم دستگاه 
قضا برود و بگوید نرم افزار خارجی قطع شود و مردم 

خودشان مشکل شان را حل کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور:

وزیر ارتباطات به قانون شبکه ملی اطالعات عمل نمی کند


