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* عده ای دانســته یا ندانسته راهی را می روند که شیطان بزرگ طی کرد. 
آن شیطان، سردار دلها را ترور فیزیکی کرد و این عده معلوم الحال سردار 
عزیز ما حاجی زاده، همسنگر سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را 
ترور شخصیتی کرده و می خواهند انتقام شیطان را از او بگیرند و سپاه عزیز 
ما که در تمام حوادث در خط مقدم اســت را بکوبند و عقده های استکبار 

از سپاه را خالی کنند.
0919---4609

* در پاسخ به فضاسازی های اخیر و سر و صدای چند اوباش علیه تصویر 
سردار دلهای این ملت باید گفت اوالً، کدام شخصیت کشوری، حاضر شد 
همانند سردار حاجی زاده برای حفظ مصالح نظام، ایثارگرانه برای آنچه خود 
مقصرش نبود عذرخواهی کند و صادقانه در جلوی رسانه  ماوقع را گزارش 
کند! نوع برخوردی که با شــخصیت دالور و همرزم سردار دلها که نقش 
برجسته ای در سیلی زدن به گوش شیطان بزرگ در عین االسد داشت صورت 
گرفت در کمال ناجوانمردی بود. ثانیاً دالوران سپاهی عالوه بر الگو بودن 
در عرصه پاسخ قاطع به دشمن و تروریست های آمریکایی، الگوی تواضع 
و فروتنی توأم و عذرخواهی صادقانه در خطای انسانی در عرصه مدیریتی 
شدند. اگر دالورمردی های سردار و پاسداران در عراق و سوریه نمی بود معلوم 
نبود اآلن کشورمان در چه وضعی به سر می برد. مدیریت انقالبی و هدایت 
عملیات های چنین دالورمردان و همرزمان سپهبد شهید سردار حاج قاسم 
باعث اضمحالل گروهک های تفکیری و اجاره ای غرب در منطقه شد. امنیت 
جهان امروز مدیون سپاه پاسداران است عده ای جیره خوار داخلی همنوا با 

استکبار نمی توانند این اقتدار را ببینند.
0918---0291

* سفیر کشور انگلیس این روباه پیر در صحنه تظاهرات ضد نظام دستگیر 
و دوبار شلوارش را خیس می کند وزارت خارجه کشورمان برای تنبیه این 

عنصر خارجی آشوبگر باید با قاطعیت اقدام کند.
0912---9284

* طرح دوباره آشوب از سوی شیطان بزرگ، انگلیس خبیث، رژیم جعلی 
و همقطارانشان با وادادگان و منافقان جدید و قدیم به بهانه سقوط هواپیما 
کلید خورد تا هم خدشه بر خون مقدس سردار دلها وارد کنند، هم از سپاه 
انتقام بگیرند و هم دوباره دولت ما را به پشت میز مذاکره با شیطان بنشانند. 
هر دو طرف فهمیدند که موشک جواب می دهد! عده ای معلوم الحال و لشکر 
جلودارشان خود فروختگان داخل مثل هنرمندنماها و سلبریتی ها نیز پرچم 
به دست شده اند تا مبادا برای جیره و حساب های بانکی یشان درآن سوی 
مرزها مشــکلی پیش آید! باید نظام با اقتدار در برابر این جریان منافق و 
کثیف بایستد و آنها را قلع و قمع نماید. ان شاء... روح مطهر شهدا و سپهبد 

شهید و همراهانشان نیز به کمک  ما خواهند آمد.
بیگ زاده

* سردار! آرزوی مرگ می کنی؟ مگر ما مرده ایم؟ سرداری که سالها آسمان و 
زمین وطن را برای ما امن کرده... سرداری که سالهاست مراقب است... سردار! 
فکر کردی ما خدمت خالصانه شــما را فراموش کرده ایم؟ افتخار می کنیم 
که شهدای گرانقدر زیادی داده ایم جانکاه و جگرسوز باز هم می دهیم ولی 
چرا آرزوی مرگ می کنی؟ من که سرباز شما و سردار دلها نبوده ام ولی با 
شــنیدن سخن شما خون جگر شدم... کار خاصی از دستم برنمی آید ولی 

می توانم بگویم دل های ما همراه توست و دعاهایمان بدرقه سالمتی ات.
شهروسوند- اراک

* صداقت و صالبت سردار شهید سلیمانی در چهره سردار حاجی زاده دیده 
می شود بنده به عنوان یک شهروند ایرانی قدردان تالش های عزیزان سپاه 
در اعتال و اقتدار کشــورمان ایران هستم و همه آنان را که برای ما امنیت 

آورده اند دعا می کنم.
0936---0454
* بویینگ 737 ساخت آمریکا است و شرکت سازنده می تواند کاری  کند 
که روی رادار مختصات یک پرنده جنگی نشان داده شود. این توطئه کثیف 
نباید باعث اجازه سوءاستفاده به فتنه گران در داخل و خارج از کشور شود 

هم اکنون ما درگیر یک جنگ تمام عیار با آمریکا هستیم.
021---1766

* اول بی تدبیری در قضیه بنزین را بهانه برای فتنه کردند و حاال شهادت 
هموطنان مان در سقوط بویینگ 737 را اما دیگر اجازه نمی دهیم که به هر 
بهانه ای بخواهند به شهیدان و مقدساتمان اهانت کنند فتنه گران با این اقدام 
از خط قرمز مردم والیتمدار و شهیدپرور عبور کرده اند. ما دیگر نمی گذاریم 

به این گستاخی ادامه دهند.
087---9055

* اگر به جای بویینگ 737 واقعاً یک موشک کروز بود باز هم همین عده 
که مدعی اند نباید به هدف شــلیک می شد همین حمله های سخیف شان 
را تکرار می کردند؟ اگر هزاران انسان بی گناه دیگر در اثر حمله دشمن به 

شهادت می رسیدند، آن وقت چه حرفی برای گفتن داشتند؟!
021---3152

* حادثه بویینگ 737 غم انگیز است اما بپذیریم که این حادثه جانگداز در 
شرایط جنگی اتفاق افتاد. تصمیم گیری در این شرایط خاص بسیار دشوار 
است. نیروهای مسلح کشورمان نباید زیر سؤال بروند. این کار امنیت آینده 

ما را هم به خطر خواهد انداخت.
0912---0751

* ســردار حاجی زاده قهرمان شجاعت و مسئولیت پذیری است که قبل از 
شهادت سردار سلیمانی در سوریه توسط رژیم کودک کش مورد هدف قرار 
گرفت که خداوند او را حفظ کرد. ای کاش ذره ای از این شجاعت و غیرت 

را آن نماینده شیراز داشت که گفت قصد استعفا دارم.
والیتی- شیراز

* ســردار حاجی زاده فرمانده هوا فضای سپاه واقعاً مردانه آبروی خودش 
را هزینه کرد و بابت اشــتباهی که در سامانه پدافندی سپاه بوجود آمد و 
منجر به سقوط هواپیمای مسافربری شد از ملت عذرخواهی نمود. این کار 
به اندازه زدن پایگاه عین االسد آمریکا در عراق برای ما ارزش دارد و چیزی 

از قهرمانی حاجی زاده و همکارانش کم نمی کند.
0935---1140
* فتنه گران آن قدر گستاخ شده اند که به سردار شهیدمان که همین چند 
روز قبل ده ها میلیون ایرانی برایش اشک ریختند اهانت کردند این جماعت 
خودفروخته نباید فراموش کند که تشییع میلیونی شهید حاج قاسم سلیمانی 

یعنی یک سیلی محکم بر گوش فتنه گرانی که خود را به کری زده اند.
0919---3767

* سردار عزیز حاجی زاده، همرزم حاج قاسم عزیز! اگر محبتت در قلب ما 
بیشــتر از قبل نباشد کمتر نیست. پهلوان آسمان ایران و جبهه مقاومت. 

دوستت داریم.
رستمی و قاری و فرخ

* چند روز از حادثه ســقوط هواپیمای مســافربری می گذرد چرا عده ای 
معلوم الحال بعد از صدور اطالعیه ستاد فرماندهی کل قوا و مصاحبه فرمانده 
هوافضای سپاه تازه به یاد غمگین شدن و برگزاری مراسم عزا برای عزیزان 
از دست رفته ما در این حادثه افتاده اند؟ غیر از این است که هدفشان اشک 

تمساح ریختن برای اهداف جناحی و بلکه اهداف آمریکاست؟
0935---8288
* وقتی شرایط کشور شــرایط جنگ بوده و آسمان ایران امن نبوده چرا 
دولت برای یکی دو روز پرواز ها را در پایتخت لغو نکرده اســت. سپاه واقعا 
صداقت به خرج داد و مردانه مسئولیت اشتباه به وجود آمده را پذیرفت ولی 

اگر از قبل پروازهای تهران لغو می شد این حادثه غم بار اتفاق نمی افتاد.
9286---0915 و ایمانی
* رفتارهای ضدانقالب داخل و خارج از اشــتباه به وجود آمده در ســامانه 
پدافندی سپاه ثابت می کند این جماعت از کشته شدن تعدادی از هموطنان 
خود ناراحت نیســتند بلکه اظهار شــادمانی می کنند که یک بهانه برای 

عقده گشایی خویش علیه نظام پیدا کردند.
0914---9915
* مشاور رئیس جمهور پس از توضیحات سردار حاجی زاده )حاج قاسم عرصه 
هوافضا( که واقعا آبروی خودش را با خدا معامله کرد، توئیت زد که شــما 
از توضیحات ایشان قانع شدید؟! ایشان به جز تالش بی ثمر برای تحریک 

مردم و شیطنت کار دیگری هم بلد است؟
حسینی - قم

* سردار حاجی زاده نجیبانه همه چیز را به گردن گرفت ولی برای جلوگیری 
از التهاب نگفت چه کسانی مانع بستن آسمان کشور به روی هواپیماهای 

غیرنظامی شدند.
0912---1006

چرا مقامات آمریکا و انگلیس و اسرائیل و پیاده نظام سیاسی- رسانه ای آنها مانند 
اسپند روی آتش شده اند و با اضطراب و بیش فعالی در مقابل ایران رفتار می کنند؟ مگر 
ژنرال ارشد ایرانی را ترور نکرده اند؟ چرا پادوهای حقیر همان ها، دزدانه و شبانه، به 
تصویر حاج قاسم حمله کردند و فحاشی کردند؟ مگر حاج قاسم و یاران سپاهی اش 
با آمریکا و انگلیس چه کرده اند که سفیر انگلیس بی احتیاطی کرده و به حلقه اوباش 
فحاش می پیوندد و پس از دســتگیری، تازه به خود می آیــد و خود را دو بار خیس 
می کند؟! رفتار های رادیکال و غوغاساالرانه قرار است کدام اتفاقات بزرگ را از چشم 

افکار عمومی ایران و جهان بپوشاند؟
1- امیر مومنان )ع( به فرزند خود امام حسن)ع( فرمود »اَل تَْدُعَوَنّ إِلَی ُمَباَرَزْهًٍ، َو 
اِعَي إِلَْیَها بَاٍغ َو الَْباِغَي َمْصُروٌع. هرگز به جنگ و مبارزه  إِْن ُدِعیَت إِلَْیَها َفأَِجْب؛ َفِإَنّ الَدّ
دعوت نکن اما اگر به مبارزه دعوت شدی بپذیر، زیرا آنکه به جنگ فرا خواند، سرکش 
است و سرکش، به زمین می خورد«)حکمت 233(. نمایش شجاعت در برابر دشمن، 
بازدارنده اســت و در مقابل، اظهار ضعف و انفعال، ســایه تهدید را با خود می آورد. 
داستان ستم های آمریکا علیه ملت ما، تاریخی 78 ساله دارد اما تازه ترین نمونه های 
عداوت، عهدشکنی آنان در برجام و سپس تحریم و جنگ اقتصادی و نهایتا، مواجهه 
همه جانبه با سپاه پاسداران به عنوان یکی از ارکان اقتدار کشورمان است. دولت آمریکا 
19 فروردین 98، سپاه پاسداران را در فهرست گروه  های تروریستی قرار داد و این پس 
از برخی تحرکات مشکوک در داخل بود که با تمکین ازFATF، بخشنامه ممنوعیت 
همکاری با افراد و نهادهای حاضر در فهرست تحریم های سازمان ملل و وزارت خارجه 
و خزانه داری آمریکا را صادر کرده بودند! با این وصف، سپاه و وزارت اطالعات و ارشاد 

و دستگاه قضایی و صدا و سیما باید در داخل تحریم می شدند!
2- متاسفانه برخی مدیران به مدت یک سال، هیچ جواب درخوری به دشمن ندادند 
و بنابراین فروش نفت و مبادالت مالی و بانکی ما به شدت در مضیقه قرار گرفت. پس 
از اقدام فروردین امسال دولت آمریکا هم، به چند موضع گیری و بیانیه بسنده شد. 
آخرین اقدامی که دشمن مرتکب شد، دست یازیدن به ترور بود. آمریکا و اسرائیل بنا 
به اعتراف خودشان، سه عملیات تروریستی ظرف یک ماه گذشته انجام دادند؛ ترور 
حاج قاسم سلیمانی، سردار حاجی زاده در سوریه و عبدالرضا شهالیی در یمن. اخیرا 
نیویورک تایمز نوشت »ترور ژنرال سلیمانی بخشی از یک برنامه گسترده تر برای ترور 

فرماندهان سپاه پاسداران و سران نیروهای هم  پیمان ایران در منطقه است«.
3- ممکن است کسانی در گوشه و کنار بگویند اصال چرا باید در عراق و سوریه و 
فلسطین و لبنان و یمن نقش آفرین بود که ترور هم شد یا کشور را درگیر کرد؟ پاسخ 
به این پرسش، چند جلد کتاب مستند می شود. اما یک پاسخ، همان است که ملت ایران 
در طول همه این سالها داده اند و کسی حق ندارد -مگر با دغل و دروغ- مخالفت خود 
را نظر »مردم ایران« جا بزند. حاج قاسم سلیمانی، پیشانی نبرد با دشمن بود؛ معتقد 
به اینکه به فرموده امیرمومنان )ع( باید با دشمن متجاوز جنگید پیش از آنکه او وارد 
سرزمین تان شود و شما را خوار کند. اگر ملت ایران سر سوزنی به تلقین صهیونیستی 
»نه غزه نه لبنان« باور داشت، نباید حاج قاسم در تمام نظرسنجی های داخلی و حتی 
آمریکایی، محبوب ترین چهره در میان مردم ایران طی چند سال اخیر بوده باشد. و 
نباید تشییع پیکر مطهر او در اهواز و مشهد و تهران و قم و کرمان، آن قیام و قیامت 
تاریخی را رقم بزند که بَری مک  کافری ژنرال چهار ستاره آمریکایی به »ام اس ان بی سی« 
بگوید »ترامپ از عظمت تشییع ژنرال سلیمانی، تا سرحد مرگ ترسید«. دشمن در این 
ماجرا، ضربه ُخرد کننده ای خورد. دنیا دید که سلیمانی برچسب خورده از سوی آمریکا 
و انگلیس، جزو محبوب ترین شخصیت های منطقه است و جنایت ترور او، نه تنها ملت 

ایران را مرعوب نساخته بلکه موجب تحقیر مضاعف آمریکا شده است.
4- با شهادت حاج قاسم، یک انفجار اطالعاتی رسوا کننده علیه دشمن و منافقین 
اتفاق افتاد. جوشش بصیرت و عواطف مردم برای فرمانده پیشرو و شجاعی بود که با 
شش قسم جالله گفته بود »برادران! از مهم ترین شئون عاقبت به خیری، نسبت شما با 
جمهوری اسالمی و انقالب است. واهلل از مهم ترین شئون عاقبت به خیری، رابطه قلبی، 
دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقالب را به دست دارد؛ در قیامت 
خواهیم دید مهم ترین محور محاسبه این است«. محبوبیت چنین فرماندهی، مایه عزای 
بی پایان برای دشمن است. او می تواند تبدیل به الگویی برای تغییر سازنده سیاست و 
مدیریت در هر کشور شود. پیکر پاره پاره او در میان انبوه جمعیت در تهران -که حد 
فاصل میدان امام حســین)ع( تا میدان انقالب و آزادی و خیابان های اطراف را لبریز 
کردند بودند- نشان می داد هم انقالب اسالمی پر نشاط است و هم اینکه سلیمانی و 

هم رزمانش می توانند الگوی بن بست شکنی ها باشند.
5- شــهادتی که رهبر حکیم انقالب دادند، مستند به آن سیره مجاهدانه و این 
حماســه مردم بود: »شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ ِصرف شجاعت 
نبود؛ بعضی  ها شجاعت دارند اّما تدبیر و عقل الزم برای به کار بردن این شجاعت را 
ندارند. بعضی  ها اهل تدبیرند اّما اهل اقدام و عمل نیســتند، دل و جگر کار را ندارند. 
این شهید عزیِز ما هم دل و جگر داشت -به دهان خطر می رفت و ابا نداشت- هم با 
تدبیر بود؛ فکر می کرد، تدبیر می کرد، منطق داشــت برای کارهایش. این شجاعت و 
تدبیِر توأمان، فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همین جور بود؛ 
بنده بارها به دوستانی که در عرصه  سیاسی فّعالند این را می گفتم؛ رفتار او را، کارهای 
او را... انقالب و انقالبیگری خّط قرمِز قطعِی او بود؛ این را بعضی  ها سعی نکنند کمرنگ 
کنند، این واقعّیِت اوست؛ ذوب در انقالب بود، انقالبیگری خّط قرمز او بود... شهادت او، 
زنده بودن انقالب را به رخ همه  دنیا کشید. عّده  ای می خواستند وانمود کنند که انقالب 
در ایران از بین رفته اســت، مرده است، تمام شده - البّته عّده ای هم سعی می کنند 
که این اتّفاق بیفتد- شــهادت او نشان داد انقالب زنده است؛ دیدید چه خبر شد در 

تهران و شهرهای دیگر«.
6- اتفاق دوم، بامداد چهارشنبه گذشته رخ داد. یکی از بزرگ ترین، عملیاتی ترین 
و مجهز ترین پایگاه های نظامی آمریکا در دنیا، از سوی همسنگران شجاع و توانمند حاج 
قاسم، با دقت تمام هدف 13 موشک نقطه زن قرار گرفت، بی آنکه سیستم راداری و 
پدافند موشکی آمریکا بتواند رهگیری و مقابله کند. آمریکا 75 سال بود چنین ضربه ای 
حتی از شوروی و چین نخورده و چنان تحقیر نشده بود که رئیس جمهور وحشی آن 
تا 18 ساعت بعد، قادر به تکلم نباشد. این ماجرا در کنار ماجراهای دنباله داری مانند 
نابودی داعش، انهدام پهپاد فوق مدرن گلوبال هاوک، و حمالت موشکی انصاراهلل یمن 
به تاسیسات آرامکو درست مقابل پدافند آمریکا، بشارت آغاز دوران تازه ای فراتر از 
اراده فرعونی آمریکا را می دهد و از نگاه دشمن باید به هر قیمت مخدوش شود. آنچه 
در ماجرای ســرنگونی هواپیمای مسافربری در اطراف تهران رخ داد، دستاویزی در 
خدمت محافل آلوده به نفاق و نفوذ بود تا بار از دوش آمریکا بردارند و زبان به شماتت 

و ترور شخصیت دوباره همرزمان حاج قاسم سلیمانی بگشایند.
7- بعضی از اینها وقتی آمریکا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی 
قرار داد، برای ساعتی لباس سپاه بر تن کردند اما در چند ماه بعدی دائما اف.ای.تی.افی 
را بزک نمودند که ارکان اقتدار کشور را هدف گرفته بود. نوبت بعدی هنگامی که خروش 
عواطف عمومی علیه ترور سبعانه شهید سلیمانی را دیدند، مجددا همرنگ مردم شدند و 
همراه با تحریف و مصادره به مطلوب، از حاج قاسم تمجید کردند. اما به چند روز نکشید 
که زبان شان به شماتت باز شد؛ دوشادوش نفاق قدیم که میلیشیای مزدور را شبانه و 
دزدانه در مجموعه های چند نفره به خیابان فرستاد تا تصاویر حاج قاسم را پاره کنند 
و به نیابت از ترامپ و پمپئو و نتانیاهو و جانسون و ماکرون، فحاشی و عقده گشایی 
نمایند. البته درد بی درمان دشــمنان و منافقین با این رذالت ها، کمترین تشفی پیدا 
نمی کند اما هدف، »مردم ربایی« و جا زدن چند صحنه سازی رسوا و قالبی به جای ملت 
بزرگ ایران است که آن ضربت کمر شکن را در تشییع شهید سلیمانی به دشمنان زد.

8- فقط آمریکا و انگلیس و اسرائیل نبودند که با آن تشییع ده ها میلیونی و سپس 
انتقام موفق ایران، عزادار می شدند. سیاست بازانی هم که با علم و آگاهی -نه خطا کاران 
و بد فهمان- ادعا می کردند نمی توان مقابل آمریکا ایستاد و باید تسلیم شد، خسارت 
راهبردی می دیدند. ماجرای سقوط هواپیما، اگر کام سپاه پاسداران غیور و ملت ما را 
تلخ کرد، گویا برای آن طیف، خبری شادمان کننده بود. این ذوق زدگی را در نوع مواجهه 
عقده گشایانه شان در فضای مجازی و برخی مطبوعات می توان به وضوح دید. به راستی 
اگر بنای بر سوگواری برای جان باختگان هواپیمایا حتی انتقاد از نحوه اطالع رسانی 
بود، چرا به شهید جنایت تروریستی آمریکا و اسرائیل اهانت کردند؟ آیا جز این است 
که انتقام آمریکا را از سپاه می گرفتند؟ و اگر چنین است، خبرگزاری رسمی، چقدر به 
نفوذ آلوده است که بعد از ظهر شنبه به شکل لحظه به لحظه در حال تحریک و تهییج 
برای اعتراض خیابانی -منتهی به هتاکی علیه حاج قاسم و سپاه پاسداران و نظام و 
رهبری- بود و کانال های اجاره ای نیز که بعضا از بیت المال ارتزاق می کنند، هم پوشانی 
می کردند؟! این چه مدل سوگواری یا حتی اعتراض بود که سفیر انگلیس )میداندار فتنه 
سال 88( تحریک به رفتار ساختارشکنانه در متن آن می کرد؟ وزیر خارجه انگلیس 
یک روز پس از آن فتنه انگیزی سفیرش نوشت »دولت ایران که در حال عبور از یک 
گذرگاه مهم است، می  تواند به حرکت خود به سوی انزوا با همه پیامدهای سیاسی و 
اقتصادی ادامه دهد، یا گام  هایی برای تنش  زدایی و تعامل در مســیری دیپلماتیک 
بردارد«؟! یعنی برپایی آشوب و انتقام کشی از رزمندگان خط اول دفاعی کشور، شرط 
تعامل با غرب اســت؟ این وسط با جنازه برجام چه کنیم که توسط آمریکا و انگلیس 

و فرانسه و آلمان به رگبار بدعهدی بسته شد و نفاق و خباثت غرب را نمایان کرد؟
9- یک معیار بازشناسی افراد پاک سرشــت از منافق، نحوه مواجهه با لغزش 
جوانمردان است. امیر مومنان )ع( درحکمت 20 نهج البالغه فرمود »أَِقیُلوا َذِوي الُْمُروَءاِت 
َعَثَراتِِهْم، َفَما یَْعُثُر ِمْنُهْم َعاثٌِر إاَِلّ َو ]یَُدُه بَِیِد اهلل[ یَُد هلل بَِیِدِه یَْرَفُعهُ . از لغزش جوانمردان 
بگذرید، چه اینکه کسی از آنها نیست که بلغزد جز آنکه ]دست او در دست خداست [ 
خدایش دست گیرد و بلندش سازد«. نقطه مقابل این رویکرد، رفتار منافقین در هتاکی 

و پرده دری و شماتت است.

جوخه های ترور
می توانند یک ملت را بکشند؟!

یادداشت روز

محمد ایمانی
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خبر ویژه
آتالنتیک: پیامدهای ترور سلیمانی
برای آمریکا فاجعه بار خواهد بود

یک نشریه آمریکایی با نگرانی از پیامدهای ترور فرمانده سپاه قدس ایران نوشت 
ایــن ترور فراتــر از یک جنایت بود، عامالن این ترور به عاقبت آن فکر نکرده اند. ما 
واقعاً نمی دانیم چگونه در مورد جنگ با ایران فکر کنیم، چه رسد به اینکه به پیروزی 

در آن بیاندیشیم.
آتالنتیک می نویســد:  قاسم سلیمانی دو دهه بود که به عنوان فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران، نقش عمده ای در افزایش عمق استراتژیک ایران از طریق تجهیز 
و هدایت شبه نظامیان شیعه در لبنان و عراق ایفا می کرد. او همچنین به بشار اسد 
کمک های بسیاری کرد تا بتواند پیروز جنگ شود. سلیمانی همچنین در یمن نیز 
جنگ حوثی ها علیه عربستان را هدایت می کرد و بار ها و بار ها آمریکا و متحدانش را 

با اقدامات نظامی در اطراف منطقه به چالش کشیده بود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی با انتقاد از سیاست دولت پیشین، فشار حداکثری 
را جایگزین دیپلماسی کرد، او از توافق هسته ای که ایران به آن پایبند بود، خارج شد 
و تحریم های فلج کننده ای را علیه تهران اعمال کرد. هدف او این بود که با تضعیف 
جمهوری اسالمی ایران این کشور را وادار به مذاکره ای تازه در مورد برنامه هسته ای 
و منطقه ای اش کند. برخی از آمریکایی های تندرو تصور می کردند که فشار حداکثری 
می تواند به یک راه حل دائمی برای مسئله ایران منجر شود و به کلی نظام این کشور 

را ساقط کند، غافل از اینکه همه این ها خیال بود.
هنگامی که تحریم ها گلوی ایران را فشرد و صبر مردم این کشور را لبریز کرد، 
متحدان ایران حمله به تأسیســات نفتی در عربستان سعودی و سپس به نیرو های 
آمریکایی در عراق دســت زدند. آتالنتیک درباره ترور قاســم سلیمانی می نویسد:     
ســوال اصلی اکنون در مورد اخالقی یا حتی قانونی بودن این حمله نیســت، بلکه 
پرسش اصلی پرسشی استراتژیک است. سلیمانی سردمدار تروریسم نبود بلکه تنها 
یک فرمانده فوق العاده قدرتمند یک دستگاه دولتی به حساب می آمد. ترور او بدون 
شک چیزی را تغییر نمی دهد. او تنها کارگزار سیاست های دولتی بود که بدون شک 
پس از او نیز به سیاست هایش ادامه خواهد داد. تنها دلیل آمریکا برای انجام این کار 
می تواند تمایل برای آغاز جنگی باشد که واشنگتن فکر می کند در آن پیروز می شود.
آن جنگ چگونه خواهد بود؟  ایران چگونه خواهد جنگید؟ چه کسی اطالعات 
دروغگویــی مثل ترامپ را راجع به اقدامات و اهداف ایران باور خواهد کرد؟ چگونه 
وقتی که ترامپ تمام متخصصان را اخراج کرده یا سرویس های اطالعاتی را نادیده 

گرفته می تواند مقامات آمریکایی را همراه کند؟ 
هیچ نشــانه ای مبنی بر اینکه کســی در قدرت این سوال ها را از ترامپ حتی 
پرسیده هم باشد، دیده نمی شود چه رسد به اینکه به پاسخ این سواالت فکر کرده 
باشــد. اصال به نظر می رسد هیچ کس در کاخ سفید به عاقبت این اقدام فکر نکرده 

است، واکنش های اولیه دولت به طرز حیرت انگیزی مضحک بود.
فقط جاهالن می توانند ادعا کنند که می دانند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد 
داد، اما پیش بینی ای که من مایل به انجام آن هستم این است که به زودی اتفاقاتی 
رخ می دهد که چرند بودن این اظهارات را ثابت می کند. این حمله هیچ ارتباطی با 

بازدارندگی نداشت. 
ترور سلیمانی فقط به خشونت بیشتر منجر خواهد شد. بدون شک قربانی این 

حمله فقط آمریکایی های حاضر در منطقه هستند.
این بحران مانند آزمایش فلز باریم عمل می کند و ماهیت و سالمتی یک سیستم 
را نشان می دهد. ترور سلیمانی یک رئیس جمهور عجول و مغرور را به همه نشان داد 
که همه مسائل برای او شخصی است. دولتی که هیچ استراتژی منسجمی را دنبال 
نمی کند چرا که رئیس آن چنین چیزی را ندارد. در این شرایط، ما واقعا نمی دانیم 
چگونه در مورد جنگ با ایران فکر کنیم، چه رسد که به پیروزی در آن بیاندیشیم. اصال 
به هیچ وجه مشخص نیست که چرا باید در این جنگ تالش کنیم. با توجه به آنچه 
گفته شد ترور سلیمانی اشتباه بزرگی بود که احتماال نتایج آن فاجعه بار خواهد بود.

تحلیلگر بی بی سی: با کشتن سلیمانی
آمریکا جان تازه به داعش بخشید

جرمی  بوئن دبیر خاورمیانه بی بی سی انگلیسی،  ترور قاسم سلیمانی را خبری 
خوش برای  تروریست های داعش خواند.

جرمی  بوئن در یادداشــتی، ضمن طرح این سؤال که »چرا کشته  شدن قاسم 
سلیمانی خبر خوبی برای داعش است؟«، نوشت: داعش در بیانیه ای، از کشته  شدن 
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران استقبال کرده  اما هیچ  اشاره ای به 
آمریکا نکرد. تصمیم دونالد  ترامپ، مبنی بر کشتن قاسم سلیمانی، پیامدهای مختلفی 
به دنبال داشته است. یکی از نخستین پیامدها به جنگ علیه داعش مربوط می شود. 
تقریبا بالفاصله بعد از این اقدام )ترور( نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا که با داعش 

می جنگند عملیات خود را در عراق به حالت تعلیق درآوردند. 
این اتفاق خیلی خوبی برای داعش است و به این گروه کمک می کند تا ضرباتی 

را که در پی نابودی »خالفتش« متحمل شده بود پشت سر بگذارد. 
تنها اجرای یک عملیات بزرگ نظامی  در ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱7 توانســت 

تسلط آنها بر بخش هایی از عراق و سوریه را پایان دهد. خیلی از نیروهای داعش یا 
کشته  شدند یا به زندان افتادند، اما این گروه همچنان از لحاظ سازمانی زنده است.

جنگجویان داعش دلیل دیگری هم برای خوشحالی دارند. تصمیم رئیس جمهوری 
آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی، نمایشی مفرح برای نیروهای داعش بود. حمله های 
داعش در سال ۲۰۱۴ شروع شد و این گروه توانست اراضی گسترده ای را تصرف کند، 
از جمله موصل دومین شهر بزرگ عراق. آیت اهلل علی سیستانی، شناخته  شده ترین 
روحانی شیعه در عراق، خواستار بسیج عمومی  برای مبارزه با افراطی های سنی شد. 
هزاران جوان شــیعه داوطلب شــدند و آقای سلیمانی و نیروی قدس نقش مهمی 
 در سازمان دهی آنها در قالب یک نیروی نظامی  ایفا کردند. این نیروها به دشمنان 

بی رحم داعش تبدیل شدند.
حاال گروه هایی که از طرف ایران حمایت می شوند تحت سازمانی فراگیر به نام 
حشد الشعبی در ارتش عراق ادغام شده اند. رهبران ارشد آن در زمره قدرتمندترین 

رهبران سیاسی قرار دارند.
حاال به نظر می رسد که گروه های مسلح شیعه قطعا به اصل خود رجوع خواهند 
کرد که همان مبارزه با  اشــغالگران آمریکایی پس از جنگ عراق اســت. نیروهای 
حشدالشــعبی حتی پیش از کشته  شدن سلیمانی نیز حمله به نیروهای آمریکایی 

را آغاز کرده بودند.
مرعشی:  هاشمی گفت اصالح طلبان

می خواهند نظام را بشکنند
سخنگوی کارگزاران تصریح کرد از نگاه هاشمی رفسنجانی، اصالح طلبان دنبال 

شکستن نظام بودند.
حسین مرعشی در گفت وگو با روزنامه همشهری و درباره انتخابات مجلس ششم 
گفت: به گفته هاشمی در مجلس ششم اشتباه اساسی را بچه های چپ کردند. یکی 
از راهبردهای بسیار غلط جناح چپ یا اصالح طلب های امروزی مال مجلس ششم 
بود. در مجلس ششم من موافق حضور آقای هاشمی نبودم. من و آقای علی هاشمی 
-اخوی زاده ایشــان که بعدا نماینده رفسنجان شد - خدمت آقای هاشمی رفتیم و 
از ایشان پرســیدیم چرا می خواهی نماینده مجلس شوی؟ شما که 3 دوره رئیس 
مجلس بودید،  ۲ دوره رئیس جمهور بودید، االن رئیس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام هســتید، مجلس چه چیزی به شما اضافه می کند؟ اینجا نشستید کارتان را 
می کنید و اثرگذاری تان را هم دارید. آقای هاشــمی استدالل جالبی داشت و به ما 
گفت که ۲راه جلوی کشور قرار گرفته است؛ یک راه این است که رفقای شما موفق 

می شوند نظام را بشکنند.
)رفقای شما منظورشان چه کسانی بود؟( مقصودشان اصالح طلب ها بودند. به 
ما گفتند اگر این اتفاق بیفتد، من با شما نیستم؛ من با نظام هستم. دلیلش هم این 
است که می دانم رفقای شما نمی توانند نظام را بشکنند، با فرض اینکه بتوانند بشکنند، 

هیچ چیز بهتری را نمی توانند جایگزینش کنند. 
وی در پاسخ مرعشی که آیا هاشمی اتفاقات مجلس ششم را پیش بینی می کرد، 
گفت: هنوز لیست ها بسته نشده بود، ایشان می گفتند کشور االن در وضعیتی قرار 
گرفته که یکی از این دو مســیر را می رود. یا رفقای شــما موفق می شوند نظام را 
بشکنند که من با شما نیستم و من با نظامم. دلیلش هم این است که شماها اگر 
بتوانید نظام را بشــکنید چیز بهتری نمی توانید جایگزینش کنید. مسیر دوم این 
است که نظام حرف آخرش را بزند و فضا را ببندد. مطبوعات را می بندند، احزاب را 
جمع می کنند و نظارت استصوابی را تشدید می کنند. مرعشی گفت:  شما ببینید 
چقدر این حرف، تحلیل درون خودش دارد. خب، این مطلب به این مهمی را کسی 
درک نکرد. من در انتخابات مجلس ششــم کاندیدای کرمان بودم. یک پایم برای 
تبلیغات خودم  درکرمان بود و یک پایم برای حمایت از آقای هاشمی در تهران. 
روزنامه عصر آزادگان را آقای جالیی پور و شمس الواعظین چاپ می کردند.مقاله ای 
را علیه آقای هاشمی نوشته بودند، من برای صرف ناهار پیش اینها رفتم، به این دو 
بزرگوار گفتم که شما چرا خرتان را به خرمن آقای هاشمی بستید؟ بالفاصله آقای 
شمس الواعظین رفت از کشوی میزش یک نامه آورد که نامه دکتر ابراهیم یزدی 
بود. گفت ما نخســتین مقاله را که علیه آقای هاشمی چاپ کردیم دکتر ابراهیم 
یزدی برای ما نامه نوشت که آقای جالیی پور و آقای شمس الواعظین! این اشتباه 
تاریخی را شما برای چه دارید انجام می دهید؟ تمام منافع تضعیف آقای هاشمی 
را یک کس دیگر می برد، تمام ضررش را شــما می برید، اصال هاشمی رقیب شما 
نیست، با بودن هاشمی فضای کشور باز می ماند، هاشمی را حفظ کنید تا فضای 
کشور باز بماند. شمس الواعظین گفت که ما متوجه اشتباهمان شدیم و یک مقاله 
به نفع آقای هاشمی زدیم، بعد این بچه های چپ ما را هو کردند که اینها از آقای 

هاشمی پول گرفتند.

اشپیگل: متحدان آمریکا
ترامپ را غیرقابل اعتماد می دانند

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به درستی راهبرد آمریکا در رویارویی با ایران 
ابراز تردید کرد. هفته نامه اشپیگل با انتشار این خبر نوشت: در پی قتل )ترور( قاسم 
سلیمانی، متحدان سنتی آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فاصله می گیرند.

ژنرال آهارون زیوی فرکاش، رئیس سابق بخش اطالعات نظامی اسرائیل به اشپیگل 
گفت: »ایرانیان حداقل با منطق عمل می کنند، اما در مورد ترامپ نمی توان گفت که او 
با محاسبات منطقی روشنی عمل می کند.« اهود باراک، نخست وزیر پیشین اسرائیل 
گفت: اسرائیل از سالیان پیش قاسم سلیمانی را زیر نظر داشت و فعالیت های او را رصد 
می کرد، اما به  علت احتمال یک جنگ غیرقابل کنترل با ایران از کشتن فرمانده سپاه 
قدس خودداری نمود. باراک در مورد قابل اطمینان بودن شخص ترامپ تردید نشان 
داده و گفته است: »بسیاری از تصمیمات ترامپ برای اسرائیل خوب بوده اما تصمیماتش 
غیرقابل پیش بینی است. ما نمی توانیم مطمئن باشیم که آمریکا تحت هر شرایطی در 
کنار ما خواهد ایستاد.« هفته نامه آلمانی اشپیگل در ادامه نوشت: سیاست های راهبردی 
ترامپ نسبت به ایران در داخل ایالت متحده آمریکا نیز منتقدانی دارد. داگالس سلیمان 
سفیر سابق آمریکا در عراق از استراتژی ترامپ در قبال ایران انتقاد کرده  و گفته است 
که گمان نمی کند رئیس جمهور دقیقا در مورد پیامدهای گسترده تصمیمات خود باخبر 
باشــد و توجه کافی داشته باشد که اقدامات او چه پیامدهایی می تواند داشته باشد. 
سفیر سابق آمریکا در عراق تاکید کرد ترامپ استراتژی مشخصی نسبت به ایران ندارد.

ترکان: شورای نگهبان
نمایندگان دالل مسلک را رد صالحیت کند

مشاور سابق رئیس  جمهور گفت: شورای نگهبان باید نمایندگانی را که داللی و 
تجارت می کنند، رد صالحیت کند.

اکبر ترکان در گفت وگو  با روزنامه آرمان اظهار داشــت: تعدادی از نماینده ها 
هستند که در دوره های پیشین مجلس کارنامه خوبی از خود ارائه ندادند به  طوری 
که دائما مشغول داد و ستدهای تجاری و داللی بودند.  وی تصریح کرد: من از همین 
جا از شورای نگهبان خواهش می کنم، نمایندگانی که حتی سهواً در روابط تجاری 
و داللی لغزیدند تایید صالحیت نشــوند و راه ورود دوباره آنها را به مجلس ببندد. 
هر کسی که لغزیده باید برود و کوچک و بزرگ و جناح و گروه نمی شناسد. ما دو 
دسته ســوءمدیریت و سوءنیت داریم. به عنوان مثال فردی در مدیریت خود خطا 
کرده باشد می توان از سوءمدیریت گذشت کنیم اما به هیچ عنوان نباید از سوء نیت 
گذشت کرد، از هیچ  سوءنیتی نباید چشم پوشی شود اگر نماینده ای را می شناسیم 
و می دانیم او سوءنیت در مورد مسائل کشور دارد و از قدرت نمایندگی برای روابط 
غلط استفاده کرده، نباید به هیچ عنوان شرایط را برای ورود دوباره این نماینده به 
مجلس فراهم کنیم. در واقع با نمایندگانی که سوءنیت دارند باید مستقل از اینکه 
خط آنها چیســت؟ با آنها رفتار شود، اصالح طلب و اصولگرا فرقی ندارد، هر کسی 
لغزیده باید برود تا بتوانیم در این مسیر از خون شهدا پاسداری کنیم.  ترکان گفت: 
نامه های برخی از نماینده ها هنوز روی میز  من است. در این نامه ها افرادی را معرفی 
کرده اند برای مدیریت و کارهای مختلف. نامه هایی از نمایندگان دارم که در کارهای 
اقتصادی منطقه خود دخالت کرده اند و این نمایندگان نباید باز هم به مجلس وارد 
شوند. شورای نگهبان دستش پر از این نامه هاست، ما نباید به هیچ عنوان اصطالح 
خودی و غیرخودی به کار ببریم و در بررســی خطا هیچ اصالح طلب و اصولگرایی 

وجود ندارد. هر کسی که لغزیده است جایی در مجلس ندارد.
محمد هاشمی: مردم

از عملکرد دولت ناراضی هستند
عضو جداشده حزب کارگزاران می گوید کار اصالح طلبان در انتخابات با توجه به 

کارنامه شان در دولت و مجلس سخت است.
محمد هاشمی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: مردم بدون شک در انتخابات 
پیش روی حضور بسیار وسیعی خواهند داشت. چون آنها هم به خوبی می دانند که 
حضور پرشورشان در عرصه مهمی چون انتخابات برای دشمنان ما بازدارنده است. وی 
ادامه داد: مشارکت مردم در انتخابات به اندازه ای اهمیت دارد که دشمنان ما درباره 
میزان حضور و مشارکت مردم در انتخابات نقشه می کشند و برنامه ریزی می کنند؛ از 
این روی، الزم است در این برهه حساس کنونی تمام بسترها برای حضور حداکثری 
مردم در عرصه انتخابات فراهم شــود. هاشمی درباره وضعیت اصالح طلبان و طیف 
اعتدال در انتخابات مجلس خاطرنشان کرد: اما امیدواریم این جریان به رغم عملکرد 
ضعیفی که نمایندگان این طیف در مجلس داشتند، بتوانند با یک برنامه منسجم 
و البته معرفی چهره های باتجربه و شناخته شده در انتخابات مجلس، حرفی برای 
گفتن داشته باشند. وی تاکید کرد: در این دوره از انتخابات مجلس، با توجه به نقش 
حمایتی اصالح طلبان از دولت و نارضایتی مردم از عملکرد قوه مجریه به ریاست آقای 
روحانی به خصوص در دوره دوم، اصالح طلبان بدون شک برای پیروزی در انتخابات با 
معذوریت هایی مواجهه اند که این روند، کار آنها را در مقابل رقیب دیرینه شان یعنی 

اصولگراها سخت کرده است.

گفت و شنود

كیوسک!
گفت: از سفیر آنچنانی انگلیس چه خبر؟

گفتم: یــک فیلم کوتاه از او منتشــر شــده که بعد 
از دســتگیری از او می پرســند؛ اینجا چــه می کنی؟ و 
 او دســتی به موهایش می کشــد و می گویــد آمده بودم 

آرایشگاه!
گفت: با آن وضعیتی که داشــته باید به توالت عمومی می رفت، 

نه آرایشگاه!
گفتم: یــارو از کیوســک تلفن بیــرون اومد، یکی 
 ازش پرســید؛ کار می کنه؟ یارو گفــت؛ آره، ولی آفتابه

 نداره!

سرویس سیاسی- 
تروئیکای اروپایی در بیانیه ای 
بی شــرمانه، صنعت  و  گستاخانه 
هسته ای و توان موشکی و قدرت 
منطقه ای ایران را مورد حمله قرار 
دادند. الزم و ضروری اســت که 
دستگاه دیپلماسی پاسخ قاطعی به 

این گستاخی بدهد. 
آنگال مرکل، صــدر اعظم آلمان، 
فرانسه  رئیس جمهور  ماکرون،  امانوئل 
و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 
در بیانیه ای گستاخانه خواستار پایبندی 

کامل ایران به توافق هسته ای شدند.
در این بیانیه طلبکارانه که توسط 
دفتر رئیس جمهور فرانسه منتشر شده، 
آمده اســت: ما از ایــران می خواهیم تا 
تمامی اقدامات ناســازگار بــا توافق را 
بازگردانــده و به پایبنــدی کامل )به 

برجام( بازگردد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما از 
ایران می خواهیم تا از اقدام خشونت آمیز 
یا اشاعه خودداری کرده و آماده تعامل با 
ایران درباره این دستورالعمل بوده تا ثبات 

در منطقه حفظ شود.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید 
شــده است: ما همگی آشــکارا تاسف 
و نگرانی خــود از تصمیم آمریکا برای 
خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم ها 

را ابراز می داریم.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: با 
وجود شرایط سخت فزاینده، ما سخت 
کار کردیم تا این توافق را حفظ کنیم. 
تمامی اعضای باقیمانده برجام، چین،  
فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه و ایران 
با هماهنگی اتحادیه اروپا، تعهد ادامه دار 

برای حفظ برجام را ابراز داشته اند.
در بخشی از این بیانیه گستاخانه، 
طرف اروپایی مدعی شــد:ما همچنین 

نیازمند تعریف چارچوب طوالنی مدتی 
برای برنامه هســته ای ایران هســتیم. 
حوادث اخیر نقش بی ثبات کننده ایران 
در منطقــه از جملــه از طریق ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و نیروی 
قدس را پررنگ تــر کرد. تعهدات ما به 
امنیت متحدان و شرکا در منطقه خلل 
ناپذیر است. ما باید از طریق دیپلماسی 
و به شــیوه ای معنادار نگرانی ها درباره 
فعالیت های منطقــه ای بی ثبات کننده 
از جملــه آنهایی که مربــوط به برنامه 
موشــکی این کشور است را به اشتراک 
بگذاریــم. ما آمادگی خــود برای ادامه 
تعامــل برای کاهش تنش ها و ثبات در 

منطقه را ابراز می داریم.
عوض شدن 

جای طلبکار و بدهکار!
اکنون حــدود ۲۰ مــاه از خروج 
رســمی آمریکا از برجام ســپری شده 
است. بنابرمســتندات متعدد، اروپا چه 
پیش از خروج رسمی آمریکا و چه پس 
از آن به هیچ عنوان به تعهدات برجامی 
خود عمل نکرد. در حقیقت اکنون ۲۰ 
ماه است که اروپا نیز به صورت عملی از 

برجام خارج شده است.
این در حالی اســت که به استناد 
گزارش های متوالی و متعدد آژانس، ایران 
به تمامی تعهدات خود عمل کرده است. 
بنابراین اکنون در موضوع برجام، ایران 

طلبکار و اروپا بدهکار است.
اما متاسفانه به دلیل انفعال دولت در 
حوزه سیاست خارجی، طرف اروپایی با 
گستاخی ایران را مورد بازخواست قرار 
می دهــد. به عبارت دیگر دیپلماســی 
انفعالی دولت، موجب شده است که جای 

طلبکار و بدهکار در برجام عوض شود.
ابراز تأسف و دیگر هیچ!

اعضای اروپایی برجــام از ابتدای 

امضای توافق- تیر 9۴- تاکنون همواره 
در واکنش به عهدشکنی و نقض فاحش 
برجام از سوی آمریکا صرفا به ابراز تأسف 

بسنده می کردند. 
اروپا صرفا با وعده های توخالی برای 
آمریکا زمان می خرید. مقامات اروپایی 
بارها اذعان کردند که در مســئله ایران 
با آمریکا دارای هدف مشترک هستند و 
صرفا در راه های رسیدن به این هدف با 

یکدیگر اختالف نظر دارند. 
این در حالی است که طرف اروپایی 
در برجام متعهد شده بود که ضمن خرید 
نفت از ایران و پرداخت پول آن، تبادالت 
بانکی را نیز برقــرار کرده و همچنین 
کاالهای تحریمی را با ایران مبادله کند.

گستاخی جنایتکاران
دولت های انگلیس، فرانسه و آلمان 
تاکنون جنایــات متعددی را در اقصی 

نقاط جهان مرتکب شده اند. 
کارنامه این دولت ها در منطقه غرب 
آسیا نیز سرشار از جنایت و وحشیگری 
است. تجهیز صدام به سالح شیمیایی، 
تجهیز و حمایت از گروهک های تکفیری 
تروریســتی از جمله داعش، تجهیز و 
حمایت از آل ســعود در کشــتار مردم 
مظلوم یمن، حمایت همه جانبه از رژیم 
کودک کش اســرائیل و...تنها بخشی 
از جنایت های دولت هــای اروپایی در 

منطقه ماست.
حاال این جنایتکاران ژســت دفاع 
از حقوق بشــر به خــود گرفته و ایران 
را بازخواســت می کنند که چرا سالح 
دفاعی داری! و چرا گروهک های تکفیری 
تروریستی را در منطقه قلع و قمع کردی!
واکنش قاطع دستگاه دیپلماسی

با توجه به اســتمرار گســتاخی 
دولت هــای اروپایــی در مواجهــه با 
کشــورمان، الزم وضروری اســت که 

دستگاه دیپلماسی، واکنش قاطعی به 
این اقدامات بی شرمانه نشان دهد.

آغاز رسمی غنی سازی ۲۰ درصد 
می تواند بخشی از پاسخ قاطع ایران به 

گستاخی های اروپا باشد.
انتقاد شدید سناتور روس

کنســتانتین کاســاچف، سناتور 
ارشد روس از بیانیه مشترک تروئیکای 
اروپایی که در آن از ایران خواســته اند 
بــه همه تعهــدات خود ذیــل برجام 
بازگــردد و در برابــر اقدامــات آمریکا 
 ســکوت پیشه کرده اند شــدیدا انتقاد

کرد.
شــورای  خارجی  رئیس کمیتــه 
فدراســیون روســیه گفت: »در بیانیه 
مشترک آلمان، فرانسه و انگلیس این سه 
کشور به تعهدات خود در برجام تاکید 
کرده اند. این خبر خوب اســت. اما خبر 
بد این است که پاریس، برلین و لندن از 
ایران خواسته اند که به تعهدات خود عمل 
کند. چرا این بد است؟ به خاطر اینکه 
بیانیه فاقد درخواستها و مطالبات مشابه 

از ایاالت متحده آمریکاست«.
به گفته کاســاچف، »با خروج یک 
جانبه از توافق هسته ای، آمریکا تعهداتش 
را به عنوان یک طرف معاهده و یک عضو 
دائم شورای امنیت سازمان ملل نقض 

کرده است.«
وی تاکید کــرد، »با منطق غربی، 
مهم نیست که چه اتفاقی برای برجام 
رخ داده و چرا به این روز افتاده اســت، 
فقط ایران باید به تعهداتش پایبند باشد 
و اگــر آن را رعایــت نکند تنها طرفی 
است که باید مورد سرزنش قرار گیرد. 
این منطق مشکوک است. آمریکا آشکارا 
در حال استفاده از این جهان کم قطبی 
اســت که خودش آن را خلق کرده و از 

آن لذت می برد«.

در ادامه گستاخی اعضای اروپایی برجام صورت گرفت

بیانیه بی شرمانه اروپا در حوزه هسته ای و موشکی
لزوم پاسخ قاطع دستگاه دیپلماسی

سرویس سیاسی- 
سانحه  شهدای  خانواده های 
اوکراین  مســافربری  هواپیمای 
که این روزها ماتم زده و ســوگوار 
آسمانی شدن عزیزانشان هستند 
نمی دهند  اجازه  که  کردند  تأکید 
عده ای فرصت طلــب، از عزیزان 
شهیدشــان سوءاستفاده کرده و 
اصل نظام اسالمی، فرهنگ شهادت 
اسالمی  انقالب  پاسداران  و سپاه 
را آماج نیرنگ و جفای خود قرار 

دهند.
در حادثه اسفبار سقوط هواپیمای 
مســافربری بوئینگ 737 که منجر به 
جان باختن هم وطنانمان شد، رهبر معظم 
انقالب اسالمی روز جمعه به محض اطالع 
یافتن از خطای صورت گرفته در سامانه 
پدافند کشور، دستور تشکیل فوری جلسه 
شورای عالی امنیت ملی و بررسی موضوع 

را صادر کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح هم صبح 
شــنبه نتایج بررســی خود را گزارش و 
اعالم کرد هواپیمای اوکراینی براثر خطای 

انسانی غیرعمد سقوط کرده است.
بعــد از بیانیه ســتاد کل نیروهای 
مسلح، رهبر معظم انقالب در پیامی  بر 
»لزوم پیگیری کوتاهی ها یا تقصیرهای 
احتمالی« تأکید کردند. همچنین رؤسای 
قوای ســه گانه ضمن ابــراز همدردی با 
خانواده های جان باختگان و تســلیت به 
ملت ایران بر پیگیری ابعاد حادثه و جبران 

خسارات تأکید کردند.
فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران نیز 
در نشســت خبری با بیان اینکه »بعد از 
شنیدن خبر سقوط هواپیمای اوکراینی 
آرزوی مرگ کردم« گفت: »ما یک  عمر 
خودمان را پیشــمرگ مــردم کردیم« 
و »گــردن ما از مو باریک تر اســت؛ هر 
تصمیمی  مسئوالن بگیریم مطیع اجرای 

آن هستیم.«
وی افــزود: »دولــت هیچ قصوری 
ندارد و هرچه هست به نیروهای مسلح 

برمی گردد.«
بعد از اظهارات مســئولین ارشــد 
نظام مبنی بر ضرورت پیگیری مسببان 
و مقصران حادثــه، اما ضدانقالب بیکار 
ننشســت و بــا فراخوان گســترده در 
فضــای مجازی و تبلیغات شــبکه های 
ماهواره ای، روز شــنبه در دانشگاه های 
شریف و امیرکبیر و یک شنبه در برخی 
خیابان های منتهی به میدان آزادی دست 
به تجمع های کوچک و کور و ســردادن 

شعارهای ساختارشکنانه زد.
فارغ از ابعاد و مختصات التهاب آفرینی 
اپوزیســیون و پیــاده نظام های داخلی 
آنهــا، بخش قابل توجــه ماجرا واکنش 
خانواده شهدای سانحه سقوط هواپیمای 

مسافربری است. آنان که این روزها ماتم 
زده و سوگوار آسمانی شدن عزیزانشان 
هســتند اما اجازه نمی دهنــد عده ای 
فرصت طلب و آشــوبگر برای رسیدن به 
مقاصد شوم خود، از عزیزان شهیدشان 
سوءاستفاده کرده و اصل نظام اسالمی، 
فرهنگ شهادت و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را آماج تهمت و نیرنگ و جفای 

خود قرار دهند.
پدر شهید یزدی 

حادثه سقوط هواپیما:
راضی نداریم که دل رهبری 

شکسته شود
خانواده شهید »امیرحسین قربانی 
بهابــادی« هم به مانند خانــواده دیگر 
شــهدای حادثه سقوط هواپیما و عموم 
ملت ایران این روزها عزادار و سوگوارند 
و ســیاه پوش از دست دادن جوان خود 

هستند.
پدر امیرحســین قربانی بهابادی از 
جانبازان و آزادگان سرافراز جنگ تحمیلی 
و مادر وی خواهر شهید دوران هشت سال 
دفاع مقدس است و حاال امیرحسین هم 

به شهادت رسیده است.
با این وجود، امروز خانواده شــهید 
امیرحسین قربانی بهابادی عزای خود و 
خون فرزندشان را بهانه ای برای ضربه زدن 
به نظام نکرده و از دیگران هم می خواهند 

که بهانه ای به دست دشمن ندهند.
بــه گزارش تســنیم، پدر شــهید 
امیرحسین قربانی می گوید: »هرچه که 
نظر حضرت آقا باشــد، مــا عیناً همان 
را روی چشــم می گذاریــم.« و »باید با 
مسببان به شدت برخورد شود تا خدای 
نکرده مســائل و مشکالت دیگری برای 
مملکت دوباره پیش نیاید که بهانه ای به 

دست دشمنان نظام بدهند.«
قربانی بهابادی با بیان اینکه »راضی 
نداریم کــه دل رهبری هیچ موقع و در 
هیچ جایی شکسته شود« تأکید می کند: 
»هرچه که مقام معظم رهبری فرمودند 

ما اطاعت امر می کنیم.«
خانواده های شهدای

 حادثه سقوط هواپیما:
احدی حق سوءاستفاده ندارد

قاســم حمزه ای پدر شهیده »سارا 
حمزه ای« از شــهدای حادثه ســقوط 
هواپیمای اوکراینی بــا تأکید بر اینکه 
»نبایــد خدمات عزیزانمان در کشــور 
را تحت الشــعاع یک حادثه قــرار داد« 
گفته اســت: »کسی نباید از این حادثه 

سوءاستفاده کند.«
وی افزوده که »طبق بررســی های 
انجام گرفته، این حادثه سهوی بوده« و 
»اینکه تمــام ارزش هایمان را در مقابل 
حادثه ای کــه پیش آمده نادیده بگیریم 

ناعادالنه است.«

خانواده شهدای هواپیما: 
داغداریم اما به دشمن اجازه سوءاستفاده نمی دهیم

خواهــر »مهــدی اســحاقیان« از 
شــهدای حادثه ســقوط هواپیما هم با 
بیان اینکه »مطمئنــم هیچ خانواده ای 
اجازه سوءاستفاده سیاسی از این حادثه 
را نخواهد داد«، گفته است: »همه دوست 
دارند نتیجه مشخص و بهترین تصمیم 

برای این موضوع گرفته شود.«
وی تأکید کرده است: »اینکه بخواهند 
برخی ها از این موضوع سوءاستفاده کنند 
فکر نکنم هیچ کدام از خانواده هایی که در 
این هواپیما عزیزانشان را از دست دادند 
اجازه بدهند که از این موضوع سوءاستفاده 

سیاسی شود.«

بیانیه انقالبی خانواده شهید 
»مهدی اسحاقیان«

گفتنی اســت خانواده شهید »مهدی 
اســحاقیان« از شــهر درچــه اصفهان که 
فرزندشــان را در سانحه سقوط هواپیمای 
اوکراین از دســت دادنــد در این خصوص 
بیانیه ای صادر و اعالم کردند: »همه ما مدیون 
تالش های بی وقفه و خالصانه نیروهای سپاه 
پاسداران هستیم. سپاهی که چهل سال است 
در دفاع از جان و مال و ناموس و کیان این 
ملت از هیچ تالشی دریغ نکرده و در این راه؛ 

هزاران شهید و جانباز تقدیم کرده است.«
 بقیه در صفحه11


