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* به سپاهیان عزیز به ویژه سرداران سالمی و حاجی زاده عرض می کنیم شما در قلب 
ما ملت جای دارید. به چند خودفروخته و وطن فروش نباید نگاه کرد. این جماعت 

معدود از سیلی  زده شده به صورت ارباب خود ناراحت هستند.
0911---3739

* وقتی از یک طرف با تالش های شبانه روزی سردارانی چون حاجی زاده برای امنیت 
کشور آشنا شدم و از سوی دیگر صداقت مثال زدنی ایشان را دیدم یقین پیدا کردم 

که جای سردار سلیمانی خالی نیست.
ولیان
* سرداران رشید اسالم آقایان سالمی و حاجی زاده، به واقع شما در عمل آیه »اشداء 
علی الکفار و رحماء بینهم« را تفسیر کردید نه در شعار. خداوند به شما عزیزان سپاه 
که خاری در چشــم سران کفر، شرک و نفاق و بازوی پرتوان برای رهبر عزیزمان 

هستید، سالمتی و طول عمر همراه با عزت عنایت فرماید. ان شاءاهلل.
0902---9961

* به سردار حاجی زاده فرمانده محترم هوا فضای سپاه عرض می کنم برای اینکه به 
همه بحث  ها و اختالف نظر در مورد علت سقوط هواپیمای مسافربری پایان بدهی از 
خود ایثار نشان دادی و به تنهایی مسئولیت این اشتباه غیرعمدی را به گردن گرفتی 
بدان که خداوند جبران خواهد کرد. بالندگی امروز ایران مدیون سال ها تالش شما 
عزیزان در عرصه های مختلف است. خداوند به شما سپاهیان بیش از پیش عزت بدهد.
0917---4190
* نباید گذاشت به سردار شجاع و ارزشی هوا فضای سپاه سردار حاجی زاده عزیز 
اجحاف بشــود. باور کنید از عذرخواهی صادقانه ایشــان و سردار سالمی خجالت 

کشیده و بغض گلویم را گرفت.
0939---9182
* به وجود سردارانی چون حاجی زاده افتخار می کنیم چرا که خار چشم آمریکا و 
اســرائیل در خارج و تعدادی مزدور بیگانه در داخل شده  اند. یکی از علت هایی که 
مردم کشورمان در تشییع جنازه سردار سلیمانی از خود بی خود شده بودند و آن 
معجزه را خلق کردند این بود که یکی از صالح ترین انسان ها توسط شقی ترین افراد 

عالم به شهادت رسید.
0912---2770
* تعداد اندک وطن فروش که علیه مقدســات این جامعه داغدار زوزه می کشند و 
شب هنگام عکس سردار محبوب دل ها شهید سلیمانی را پاره می کنند بدانند اگر 
سپاه و سردارانی چون سلیمانی و حاجی زاده نبودند االن سرهایشان توسط داعشی ها 
بریده شده و ناموسشان خرید و فروش می شد. صد البته دست و پا زدن های این 

جماعت فاقد غیرت به جایی نخواهد رسید و رسوای دنیا و آخرت خواهند شد.
گلبهار و 4470---0912
* به سوء استفاده کنندگان از موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی عرض می کنم چرا 
از روزهای اول حادثه این تظاهر به غمگین بودن از شــما دیده نمی شــد و پس از 
درخواست مقامات  و رسانه های آمریکایی و ضد انقالب به خیابان آمدید و حرف های 
آنها را نشخوار کردید تا بلکه تسکینی باشد بر زخم های شیطان بزرگ که از پاسداران 
سیلی خورده بود! اگر صداقت دارید و دلسوزید به یاری مردم گرفتار در آب سیستان 

و بلوچستان بشتابید.
حسام
* این ســلبریتی ها با پول مردم و امکانات نظام به شهرت رسیدند و حال به جای 
خدمت به کشور با ترامپ این دشمن ملت همنوا شده  اند. چرا برای ترور ناجوانمردانه 
اسطوره عزت و مقاومت یعنی سردار شهید سلیمانی و همراهانش کمترین اعتراضی 
به آن قمارباز جهانخوار نکردند که بر خالف تمام قوانین بین المللی مقام عالی رتبه 
کشــور ثالث را در کشــور دیگر به شهادت رســاند؟ چرا برای حوادثی چون زدن 
هواپیمای مســافربری با 290 مســافر و دادن جایزه به فرمانده جنایتکار آن تا به 

حال کلمه ای نگفته اند؟
گیالنی
 * ننگ بر آن هنرمندنماهای بدبختی که با خوش رقصی برای شیطان بزرگ و رژیم 

جعلی درصدد تضعیف اقتدار مثال زدنی جمهوری اسالمی برآمده اند.
0912---4332
* درخواســت می کنم به این رقاصه ها و رجاله هایی که گوششان به غرب است و 
خواسته های شیطان بزرگ را برآورده می کنند هنرمند نگویید. هنرمند کسانی اند 
که با قلم خود، با دست خود و با فکر خود هنر و اثری ماندگار برجای می گذارند. 
این سلبریتی های وابسته به غرب چه هنری از دستشان می بارد جز نکبت و خواری 

و نوکری  و کنیزی برای امثال ترامپ؟!
صفاری
* امام راحل )ره( می فرماید »اگر سپاه نبود کشور هم نبود« واقعا هر انسان آزاده ای 
دلش به درد می آید. سپاه در طول بیش از چهار دهه این همه افتخار آفرید. امروز نیز 
به خاطر اشتباه دیگران در حادثه هواپیمایی آن هم به علت شرایط  جنگی، فرماندهان 
ارشد آن خاضعانه از ملت عذرخواهی می کنند، عده ای خود فروخته هم نوا با استکبار 
جهانی به جای خونخواهی سردار دل ها از شیطان بزرگ، به عربده کشی به بهانه حادثه 
هوایی، به دنبال مطامع غربی ها هستند این حادثه دردناک تنها بهانه است این اشک 
تمساح ها ناشی از بغض و کینه و شدت دردی است که آمریکایی ها در عین االسد 

بر سرشان فرود آمده که می خواهند با طعنه های این اراذل داخلی جبران نمایند.
علیمردانی
* یکــی از راه های تادیب فتنه انگیزی فتنه گران، تبعید آنها و به کارگیری آنان به 
نقاط دارای طبیعت صعب کشور است تا قدر عافیت را بدانند. االن بهترین کار اعزام 

این افراد به سیستان و بلوچستان برای کمک به مردم سیل زده است.
4001----0910 و 8712----0912
*  به نوکران و بلندگوهای داخلی آن قمارباز باخته آمریکایی که پس از ســقوط 
هواپیمای اوکراینی، دل هر ایرانی با شــرف و انقالبی را به درد آوردند بگویید اگر 
ذره ای صداقت دارید بیایید با نیروهای ســپاه که به امدادرسانی به مردم سیل زده 

شرق کشور مشغولند همراه شوید. مردم آن سامان به کمک فوری نیاز دارند.
2622----021 و دهقانی- خرم آباد لرستان

* آقای شریعتمداری! ما به مسئوالن امنیتی دسترسی نداریم، لطفا شما از طرف ما 
مردم بگویید این مزدوران تیغ کش و برخی خائنان کثیف هنرپیشه نما را که باعث 
ناامنی می شوند جمع کنند و اگر محظوراتی دارند اجازه دهند خود توده های مردم 

این کار را انجام دهند.
0990----0846

 پاسخ روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش 
در پاســخ به مطلب مندرج در کیهان 98/10/9 از ساخت نمادی از برج ایفل 
در کیش به آگاهی می رساند: »جزیره کیش به عنوان یکی از مطلوب ترین مقاصد 
گردشگری کشور و منطقه که ساالنه پذیرای بیش از یک میلیون و هشتصد هزار 
گردشگر داخلی و خارجی است همواره در ایجاد جاذبه های نوین گردشگری پیشرو 
بوده است.بازارها و مراکز تجاری این منطقه آزاد تجاری- صنعتی با مجموعه ای از 
برندهای جهانی یکی از جاذبه های سفر به کیش است. بخش خصوصی نیز به عنوان 
سیاستگذاران و متصدیان اصلی بازارها در کنار عرضه کاالهای باکیفیت و نظارت بر 
قیمت ها می کوشند با استفاده از تزئینات و المان های نوری و نصب نمادهای ملی و 
بین المللی در مبادی ورودی و زیباسازی این مراکز، جذابیت بازارها را حفظ کرده 
و گردشــگران را برای بازدید و خرید از بازارها ترغیب کنند. نصب نماد برج ایفل 
در مقابل بازار پردیس یک نیز بخشی از این فعالیت ها است. نصب این نماد برای 
شماری از گردشگران جالب بوده و روزانه شاهد حضور گردشگران بسیاری هستیم 

که در سفر به کیش با برج ایفل نیز عکس یادگاری می گیرند.
باید اضافه کرد امروزه استفاده از نمادهای کشورهای مختلف به عنوان جاذبه های 
گردشگری روالی مرسوم در سطح بین المللی است و در بسیاری از مقاصد مطلوب 
گردشگری از جمله ترکیه، مالزی، بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نمادهای جهانی در پارک های بین الملل، بازدیدکنندگان زیادی 
را به خود جلب می کند اما جزیره کیش پیش از نمادهای جهانی در نصب نمادهای 

ملی استان های مختلف پیشگام بوده است.
باغ راه ایرانی با بهره مندی از المان های تاریخی و جاذبه های فرهنگی و گردشگری 
اســتان های مختلف کشور یکی از کامل ترین نمونه های جمع آوری نمادهای ملی 
کشــورمان در فضایی زیبا است که با نورپردازی و فضای سبز، محیطی جذاب را 
برای ســاکنان و گردشگران کیش ایجاد کرده است و آنان را به شناخت معماری 
اصیل ایرانی و پیشینه غنی فرهنگی این مرز و بوم دعوت می کند. حال چنانچه در 
کنار این نمادهای بومی و ملی، نمادهایی از سایر کشورهای جهان نیز نصب شود نه 
تنها خدشه ای به هویت گردشگری کشورمان وارد نمی شود بلکه بیانگر نگاه فراملی 

فعاالن اقتصادی جزیره کیش است.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی همان گونه که تامین 
هزینه زیباســازی و تزئین بازارها را برعهده دارد در طراحی آن نیز مستقل عمل 
می کند و طراحی و نصب برج ایفل کیش هم برعهده بخش خصوصی بوده است. 
ضمن اینکه بازار فرانسوی ها یکی از قدیمی ترین بازارهای جزیره کیش بود که در 
چند سال گذشته از شمار بازارهای فعال جزیره کیش خارج شد و شاید نصب این 
نماد یادآور تالش بازاریانی باشد که در بازار فرانسوی ها به گردشگران جزیره کیش 

خدمت می کردند.

خبر ویژه
هفت ماه عملیات فریب

برای کشیدن و چکاندن ماشه
انگلیس و فرانســه و آلمان امروز از فعال شدن مکانیزم ماشه در توافق 
برجام خبر دادند! آنها برحسب ظاهر، به مکانیسم »سازوکار حل اختالفات« 
در بند های ۳۶ و ۳۷ برجام اســتناد می کنند و طی دوماه، پرونده را برای 
بازگشت تحریم ها )بدون امکان وتوی روسیه و چین( به شورای امنیت ارجاع 
می دهند. احتماال ۳8 روز مانده به انتخابات مهم مجلس، قرار است این تهدید 

بر فضای سیاسی داخل ایران و تلقی افکار عمومی اثر بگذارد.
از همان ابتدا، یک ایراد منتقدان به برجام، همین مکانیسم شکایتی بود 
که وزارت خارجه به عنوان نقطه قوت و امتیاز یاد می کرد. اما متاسفانه در 
عمل دیدیم قادر به شــکایت موثر نیستند و نگرانند که در صورت شکایت 

جدی، به ضرر خودش تمام شود و تحریم ها به شکل اتوماتیک بازگردد.
در ایام بررســی برجام در کمیســیون ویژه مجلس، یکی از اصلی ترین 
نقدهای منتقدین دلســوز این بود که طبق مکانیــزم حل اختالف توافق 
هسته ای- بند ۳۶ و ۳۷-  اگر آمریکا یا هر کشور دیگری به تعهداتش عمل 
نکند، ایران حتی نمی تواند نســبت به این مسئله شکایت کند چون نهایتا 
تحریم ها علیه خود ایران برمی گردد اما تیم مذاکره کننده هسته ای این مسئله 
را رد می کرد و در تریبون های مختلف با اعتماد به نفس کامل به تمجید از 

مکانیزم حل اختالف موجود در برجام می پرداخت.
به عنوان نمونه می توان به اظهارات عباس عراقچی  اشــاره کرد که در 
برنامه جهان آرا گفت: »در بند ۳۶ اگر ادعا کنیم طرف مقابل نقض تعهدات 
کرده، مکانیسمی وجود دارد که کمیسیون مشترک را در سطح معاونین و 
در قدم بعدی در سطح وزرا فعال می کنیم و اگر قانع نشدیم دوباره برنامه مان 
را فعال می کنیم. به همین آسانی! در صورتی که طرف مقابل به تعهداتش 

عمل نکند، ناظر و مجری خودمان هستیم«
محمدجواد ظریف هم گفته بود: »من برخالف خیلی های دیگر اطمینان 
دارم که بحث بازگشت پذیری، بزرگ ترین تضمین اجرای برجام است. چرا که 
این بند با دیدگاه کامالً بی اعتمادانه نوشته  شده است. نکته جالب اینجاست 
که وزنه بازگشت پذیری به نفع ماست، چرا که بازگشت پذیری برجام برای ما 
فقط منوط به تصمیم خودمان است. اینکه می بینید برجام اجازه می دهد که 
ایران هر زمان که خواست می تواند به شرایط گذشته بازگردد اما طرف مقابل 
باید روندی را طی بکند تا به شرایط گذشته بازگردد به این دلیل است که 
طرف مقابل برای بازگرداندن آنچه سرمایه خود می دانست، یعنی تحریم ها، 
نیاز به یک روند دارد. اما برای ما چنین روندی الزم نیست، ما کافی است 
تصمیم داخلی بگیریم و برگردیم به شــرایط قبل. ایران در بازگشت پذیری 

برجام مزیت دارد و نه مشکل.«
اما گذشــت زمان نشــان داد که صحبت های وزیر خارجه و معاونش 
کمترین شباهتی به واقعیت ندارد و تکرار افسانه های قدیمی است چراکه 
آمریکا نه تنها برجام را نقض و تحریم ها را بیشتر کرد بلکه درنهایت به راحتی 

آب خوردن هم از آن خارج شد!
غرب این پاشنه آشیل را می شناسد و به واسطه آن، چند ماه است تهدید 
می کند. اکنون به جای اینکه ما شــاکی بدعهدی آمریکا و اروپا باشیم، آنها 
طلبکاری می کنند. دولت آخرین بار و به عنوان گام پنجم کاهش تعهدات 

برجامی، صرفا یک کار نمادین کرد، بی آنکه عمال قدمی بردارد.
 با این وجود، اروپا و آمریکا نگران تاثیر منفی عبرت های برجام بر انتخابات 
ایران هســتند. آنها همچنین شهادت مظلومانه سردار سلیمانی و حماسه 
باشکوه تشییع در کنار انتقام موشکی را تقویت کننده این روند می دانند و 

بنابراین، بی آنکه روند یکطرفه برجام را به هم بزنند، دست به ارعاب زده اند.
اما این وسط، یک حقیقت تلخ وجود دارد. دولت، هفت هشت ماه اخیر 
را با خیال وســاطت فرانسه و سپس ژاپن ســپری کرد و عوام و خواص را 
سرگرم هیجانی دروغ کرد که کانال اینستکس به کجا می رسد، فرانسه برای 
بازگرداندن آمریکا به توافق چگونه عرق می ریزد، ژاپن قرار است چه کاری 

بکند و یا سوئیس و عمان و پاکستان چه می کنند؟
این دوره دقیقا دوره ای بود که آمریکا )فروردین ماه( ســپاه پاسداران را 
تروریستی اعالم کرد و در فهرست تحریم ها گذاشت؛ و سپس، در دی ماه، 
ماشه ترور سردار حاج قاسم سلیمانی را چکاند. آمریکایی ها می گویند هفت 
ماه زمان برای این کار صرف کردند. و دیدیم که هر سه دولت اروپایی، تمام قد 

از این جنایت تروریستی حمایت کردند. 
آمریکا و صهیونیست ها گفتند در همین چند هفته گذشته دنبال ترور 

سردار حاجی زاده و عبدالرضا شهالیی هم بوده اند که نافرجام مانده است.
در همین دوره، دولت و برخی رســانه ها در حال بزک FATF بودند و 
حال آنکه غرب در تدارک اقدام تروریستی بود. تلقی یا تلقین دولت و وزارت 
خارجه در این دوره، مصداق همان اســت که حافظ گفت »شیوه چشمش 

فریب جنگ داشت- خود غلط کردیم و صلح انگاشتیم.«
آیا زمان آن نرسیده تا کمیته ای قضایی- امنیتی به بررسی ابعاد و خسارات 
این خطای بزرگ انســانی بپردازد؟ چرا همزمان با رویکرد ســتیزه جویانه 
دشمن، به جای آماده سازی کشور، آدرس گمراه کننده »صلح و سازش« به 

مردم داده می شد؟
هدف از اغتشاش چه بود؟
مقام آمریکایی فاش کرد

تجمعات چند ده نفره عناصر ضد انقالب که قصد داشتند ناراحتی مردم 
برای قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری را مصادره به مطلوب کنند، 
چه اهمیتی برای آمریکا دارد و هدف آنها از ترتیب دادن این نمایش چیست؟

مشاور امنیت ملی آمریکا پاسخ این پرسش را در قالب بازگویی آرزوهای 
خود داد. اوبراین در گفت وگو با فاکس نیوز اظهار داشت: تحریم ها و اعتراضات 

اخیر مردم)!؟( ایران را مجبور به بازگشت به میز مذاکرات می کند.
وی افزود: هر چند ایران همچنان به رفتارهای خصمانه خود ادامه می دهد 

اما دولت ترامپ اقتصاد آنان را فلج کرده است.
مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: من فکر می کنم کمپین فشار حداکثری 
ترامپ در حال کار کردن است و ایران برای رهایی چاره ای جز بازگشت به 

میز مذاکرات ندارد.
اوبراین همچنین گفت: آنچه باعث مذاکره آن ها خواهد شــد، فشار بر 
اقتصاد است و وقتی کسانی با حضور در خیابان ها شعارهایی ضد رژیم سر 

می دهند به این معنا است که فشار حداکثری پاسخ مثبت داده است.)!(
در همین حال جونیور فرزند ارشد ترامپ ضمن ذوق زدگی و انتشار چند 
تصویر مربوط به حمله چند نفر از اوباش و پادوهای ضد انقالب به تصاویر 
شــهید سلیمانی در توییتر نوشت: به نظر می رسد این تصاویر و متفاوت از 
داســتان هایی است که بارها و بارها در رسانه ها دیده و شنیده ایم که مردم 

ایران چگونه او )سلیمانی( را دوست دارند.

این فضاسازی های آرزواندیشــانه و مستند به خباثت چند نفر مزدور 
وطن فروش، در حالی است که ملت بزرگ ایران در مراسم عظیم تشییع حاج 
قاسم سلیمانی، جواب بسیاری از یاوه گویی های دشمنان را داد و معرکه گیری 
چند وطن فروش در حمله و اهانت به شهید حاج قاسم سلیمانی، چیزی از 
ضربه بزرگی که ملت ایران و آن شهید واالمقام به دشمن زدند، نمی کاهد.

این نکته هم گفتنی اســت که ملت ایران آخرین بار، ماهیت مذاکره و 
توافق با شــیطان بزرگ را در ماجرای برجام تجربه کرد: واگذاری امتیازات 
متعدد، دریافت مشــتی وعده نسیه،  و سرانجام زیرپا گذاشتن کل توافق از 

سوی غرب و اصرار به ادامه تعهدات از سوی ایران!!
دغلبازی به شیوه انگلیس

هم حفظ برجام و هم نابودی آن؟
فریبکاری آمیخته با بالهت، در اظهارات مقامات انگلیسی موج می زند.

انگلیس و فرانسه و آلمان دیروز بیانیه ای صادر کردند مبنی بر این که 
مکانیسم ماشه را در برجام فعال کرده اند. این سه کشور مدعی شدند هدف از 
این کار، حفظ برجام و پایبند کردن ایران به اجرای تعهدات برجامی خود است.

این ادعا در حالی است که اروپایی ها نزدیک 20 ماه است حداقل تعهدات 
خود در برجام را انجام نمی دهند. اما اتفاق مضحک تر این است که نخست وزیر 
انگلیس همزمان با ادعای سه جانبه درباره تالش برای حفظ برجام، گفت 

طرح ترامپ می تواند »جایگزین برجام« شود!
بوریس جانسون در گفت وگو با BBC اظهار داشت: طرح دونالد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا درباره برنامه اتمی ایــران می تواند جایگزین توافق 

هسته ای برجام شود.
جانســون اجرای طرح ترامپ را »قدم بزرگی رو به جلو« خواند و گفته 

اگر بخواهیم برجام را از بین ببریم باید جایگزینی برای آن داشته باشیم.
وی گفت: مشکل برجام این است که از نگاه آمریکا این توافق منقضی 
می شود و دیگر این که این توافق در دولت باراک اوباما به دست آمده است.

یادآور می شود انگلیس نه تنها در دوره اجرای برجام هم در مقابل مبادالت 
مالی و بانکی ایران کارشــکنی می کرد، بلکه پس از خروج آمریکا، اقدام به 
راهزنی دریایی و توقف نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق کرد 
اما پس از قدرت نمایی ایران در توقیف نفت کش انگلیسی که تحقیر بی سابقه 

امپراتوری سابق بود، مجبور به آزادسازی نفتکش حامل نفت ایران شد.
هماهنگی پنهان اروپا و آمریکا

بطالن 20 ماه آزاداندیشی دولت
در حالی که دولت روحانی طی 20 ماه گذشته بر القای اختالف میان اروپا 
و آمریکا اصرار داشت، یک کارشناس اقتصادی گفت: فعال کردن مکانیسم 

ماشه، نشان دهنده هماهنگی پنهان اروپا و ترامپ است.
جمشــید عدالتیان در گفت وگو با ایلنا در مورد بیانیه اخیر سه کشور 
انگلســتان، فرانســه و آلمان علیه ایران در مورد فعال شدن مکانیسم حل 
اختالف در برجام )ماشه( گفت: بر اساس این سیاست در صورت بروز اختالف، 
پرونده ایران به شورای امنیت می رود و به صورت اتوماتیک تحریم های قبلی 

علیه ایران وضع می شود.
اســتاد اقتصاد بین الملل یادآور شد: وقتی این سه کشور در جلسه ای 
بــا ترامــپ بودند، ترامپ بــه آنها گفته بــود که با تدویــن یک معاهده 
جدیــد می تــوان امتیازاتــی از ایران گرفت که به نفع ما و شــما باشــد. 
در واقــع یک هماهنگی پنهان و ناگفته ای بین این ســه کشــور و آقای 
 ترامــپ وجود داشــت و به نظر می رســد بــه نوعی در این یــک و نیم

سال گذشته با ایران بازی می کردند.

1- وقتی قبیله بنی اسد می خواستند سیدالشهداء)ع( را دفن  کنند، زخم های آن 
حضرت را شماره کردند. زخم های شمشیر و سنان و نیزه و تیر را شماره کردند تا در 
تاریخ باقی بماند. زخم عمیقی در شانه حضرت بود که معلوم بود زخم تازه ای نیست و 
به جنگ روز عاشورا ارتباط ندارد. از حضرت سجاد سؤال کردند، این چه زخمی است، 
و مربوط به چه زمانی است؟ حضرت فرمود چه بسیار شب ها پدرم بر روی دوش غذا 
برای بیوه زنان و ایتام می برد، بدون اینکه کســی بفهمد... این زخم های کهنه یادگار 

آن شب هاست...
ا)مریم - 96( ْحَمُن ُوًدّ الَِحاِت َسَیْجَعُل لَُهُم الَرّ إَِنّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ

2- مردم »حاج قاسم« را دوست داشتند و دارند برای اینکه حاج قاسم هم با همه 
وجود مردم را دوست داشت. مردم در سراسر ایران برایش خالصانه و عاشقانه  اشک 
ریختند و این مراسم و اشک و شــورها را برپا کردند و دنیایی را به بهت و تحسین 
واداشتند، چون که او نیز بی توقع و بی ادعا و در خلوص کامل برای مردم کار می کرد. 
برای همه مردم. او پیرو امام و ابرمردی بود که در باره مردم خطاب به ســردار رشید و 
کارگزار اعزامی به مصر فرمود »... اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق...«)مردم 
یا برادر دینی تو هستند و یا همنوع تو...( هر جا پای مردم و مشکالت مردم در میان بود 
حاج قاسم هم با سینه سپر کرده و دست از جان شسته »شجاعانه« و »مدبرانه«، حضور 
داشت. چه برای دفاع از مرزها و ناموس سرزمین به پاخاسته و عزت طلب در جریان 
هشت سال جنگ تحمیلی مقابل حرامیان اجیر شده از سوی قدرت های شیطانی و...، 
چه در ماجرای سیل و... چه برای دفاع از امنیت و آسایش مردم در جبهه های عراق و 
سوریه در مصاف با وحشیانه ترین تجاوزات و تهاجمات از سوی درنده ترین دشمنان 
بشریت. حاج قاسم پیرو صدیق و راستگوی ابرمردانی بود که بار مردم را بر دوش کشیدن 
و در تاریکی شــب آذوقه بر دوش به سوی خانه بینوایان حمل کردن و در راه دفاع از 
مظلوم و یاری ستمدیده شجاعانه در میدان جنگ به مصاف دشمن رفتن سیره و مرام 
زندگیشــان بود. مردانی که سیاست و حکومت و عبادت و جهادشان در راه نجات و 
هدایت خلق خدا بود. همان خدایی که فرمود: »الناس عیالی احبهم الیه انفعهم علیهم«.

3- در واکنش به شهادت مظلومانه سردار رشید اسالم فرزند خلف ایران، حاج قاسم 
سلیمانی، حماسه ای که از سوی مردم در سراسر این سرزمین پهناور خلق شد حاوی 
نکات و دقائق فراوانی بود که بی گمان یکی از مهم ترین - و شاید مهم ترین- آنها این 
بود که این اتفاق شگفت انگیز از این واقعیت حکایت داشت که مردم پای انقالب خود 
محکم و استوار ایستاده اند و کماکان به شعائر آن )استقالل و آزادی و عزت و عدالت 
و مقاومت و...( و همچنین آرمان های بزرگ و متعالی آن )ایجاد جامعه اسالمی، برپایی 
تمدن اســالمی و...( وفادار مانده و خواهان عملی شدن این شعارها و حرکت به سوی 
تحقق آن آرمان ها هستند. شعارها و آرمان های بزرگی که جز به همت مردان صدیق و 
راستگو و درست کردار شدنی نیست. و حاج قاسم از جنس این مردم بود. مردم حاج 
قاسم را انقالبی ای اصیل می دانستند که به اصول و مبانی آن پایبند بود. انقالبی ای که 
نه تنها »سهمی از سفره انقالب« نمی خواست و طلبکار »مردم« نبود، نامزد هیچ مقام و 
پستی هم نبود بلکه فقط خود را »نامزد گلوله ها« و کاندیدای مقام شهادت می دانست و 
با عهدی که با مردم و انقالب مردم بسته بود از ایام جوانی تا لحظه شهادت وفادار مانده 
بود و آن را از طریق عمل مخلصانه به ارزش های منبعث از انقالب اسالمی )و در راس همه 
متابعت بی چون و چرا از مقام والیت( و باالخره با فدا کردن جان و ریخته شدن خون پاک 
خویش به دست »شقی ترین آحاد بشر« به اثبات رساند. شهادت پر برکت حاج قاسم 
ثابت کرد مردم، همه مردم ایران، از هر قومیت و مذهب و قشر و طبقه و تیپ اجتماعی 
و... هم پای انقالب خود ایستاده اند و هم به راحتی مرد را از نامرد، راستگو را از فریبکار 
و خادم را از خائن و فرصت طلب تشخیص می دهند و با همه وجود قدردان مجاهدات 
بی ریا و تالش های بی توقع آنها هستند. این درست است که مردم مشکالت بسیار دارند. 
 مردم گله و شکایت و انتقاد و اعتراض دارند. اما حضور دریایی مردم در مراسم تشییع و 
بدرقه شهدا به روشنی گواه آن است که اعتراض مردم و  گل سرسبد مردم یعنی خانواده 
شهدا به افراد و عملکردهاست نه به اصل انقالب و مبانی آن. خواسته مردم اصالح امور 
با اصالح عملکردها و روش و منش های مدیریتی است نه دست برداشتن از انقالب و 
آرمان های آن. اتفاقا مطالبه اصلی مردم از مسئولین این است که با دست برداشتن از 
روش های وارداتی و دل نبستن به کمک بیگانه و... با تکیه بر ارزش های اعتقادی و اصول 
انقالبی که رویکرد معطوف به »درون« دارند برای حل مشکالت جامعه و زندگی بهتر 
گام بردارند. آنها ارزش های اسالمی را »مایه عزت« خود و »موجب رشد استعدادها«ی 
این ملک و ملت می دانند و این بزرگ ترین دلیل برپایی انقالبی به نام اسالم از سوی این 
مردم و اصرار آنها بر تداوم  و حیات پرخروش انقالب است. »عده ای می خواستند وانمود 
کنند که انقالب اسالمی در ایران تمام شده است و البته عده ای هم سعی می کنند که 
این اتفاق بیفتد، اما شهادت حاج قاسم نشان داد که انقالب زنده است و همه دیدند که 

چه قیامتی در تهران و دیگر شهرها به پا شد.« )رهبر انقالب(
4- سقوط هواپیمای اوکراینی که منجر به شهادت عده ای از هموطنان عزیزما شد 
ملت ایران را عمیقا متاسف و بار دیگر عزادار و سوگوار کرد. این حادثه تلخ و جان خراش 
هرچند ریشه در خطای غیرقابل جبران انسانی داشت )البته هنوز کم و کیف ماجرا و 
احتماالت مختلف در حال بررسی است( اما در این میان دشمنان این آب و خاک که 
بدون تعارف ایرانی خوب و عزتمدار را ایرانی مرده می دانند! کرکس وار و با ریختن  اشک 
تمساح از سوراخ ها و الک خود بیرون  آمدند. آنها با همراهی و معرکه گیری پادوهای 
داخلی و عناصر مزدور و اجیر شده طبق معمول سوار بر احساسات پاک و اعتراضات 
به حق مردم تالش کردند اربابان کثیف کاخ سیاه نشین خود را نیز توجیه و تبرئه کنند 
و با تفکیک نکردن مســایل و در هم آمیختن حق و باطل کینه و بغض خود را نسبت 
به ارزش های اعتقادی و آرمان های ملی و چهره های فداکار و شجاعی نظیر حاج قاسم 
سلیمانی نشان دهند و آنها را  مورد اهانت قرار دهند و... فراتر از آن تاریخ چهل ساله 
انقالب و بلکه کل تاریخ ایران و اســالم را زیر سؤال ببرند! حال آنکه فراتر از خبط و 
خطاهای صورت گرفته در یک سنجش دقیق و تحلیل ریشه ای و منصفانه به روشنی 
معلوم می شود که علت العلل همه مشکالت و سختی ها و مصیبت ها ریشه در حضور 

نحس و شوم آمریکای تروریست و تجاوزگر در منطقه دارد.
5- سیلی اول کوبنده و ویرانگر نواخته شد، انتقام سخت اما هنوز در راه است. 
آمریکای تروریست و منبع و محور همه شرارت ها تا همین جای کار هم رسوا و چهره 
پلید و وحشی اش بیش از پیش از پس تبلیغات و القائات بی امان حتی برای دیر باورترین 
افراد آشکار و عیان شده است. رئیس جمهور قاتل و قانون شکن این کشور تا همین جا 
نیز قافیه را باخته است حتی قبل از عملیات کوبنده علیه پایگاه هایش ، آن وقتی که سیل 
مواج و خروشان جمعیت در آخرین عملیات به فرماندهی شهید حاج قاسم )به تعبیر 
امام جمعه محترم تهران( در پهنه ای به گستردگی ایران به راه افتاد و دنیا را به تأمل و 
تحسین واداشت. این حرف ژنرال چهار ستاره و کهنه کار آمریکایی- که شاید خوانده و 
شنیده باشید- موید این ادعاست »حضور دریای عزاداران ایرانی و مشارکت میلیون ها 
نفر در مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی، ترامپ را تا حد مرگ ترسانده است...« باید 
قدر این مردم و حمایت و مشارکت و حضور آنها را دانست. هنوز راه طوالنی در پیش 
است. انقالب اسالمی مراحل »نهضت« و »نظام« و »دولت« را با موفقیت پشت سرگذاشته 
است اکنون در مرحله ساختن »جامعه اسالمی« است جامعه ای که رهبر انقالب نشانه ها 
و شاخصه های آن را چنین تعریف کرده است »جامعه ای که در آن آرمان های اسالمی، 
اهداف اســالمی، آرزوهای بزرگی که اسالم برای بشر ترسیم کرده است تحقق پیدا 
کند. جامعه ای عادل، برخــوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه ای که مردم در آن در 
اداره کشور در آینده خود، در پیشرفت خود دارای نقش اند. جامعه ای دارای عزت ملی 
و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبری از فقر و گرسنگی، جامعه ای دارای 
پیشرفت های همه جانبه- پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی- و 
باالخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم، این آن 
جامعه ای است که ما دنبالش هستیم.«)دیدار دانشگاهیان استان کرمانشاه، 24 مهرماه 
90( تحقق چنین جامعه ای قرآنی بدون شک »تیپ ایده آل« و »الگوی جهانیان« خواهد 
بود و این ویران کننده ترین ضربه ای خواهد بود که نه فقط آمریکا بلکه کل نظام لیبرال 
دموکراســی و تمدن غرب را از پای در می آورد. و این بزرگ ترین انتقام از قدرت های 
استکباری و ضد بشری است. ساختن چنین جامعه ای که بر خالف خواست کافران و 
مرعوبان غرب حتما شدنی است چنانکه باالتر دیدیم از یکسو بدون شک مستلزم 
حضور و حمایت همه جانبه مردم است همان مردمی که تمام تالش دشمن این است 
آنها را از نظام جدا نماید، و از دیگر سو اعمال مدیریت مدبرانه و متعهدانه و مومنانه 
است. بی اغراق الگو و شاخص چنین مدیریتی چه در بعد نظری و چه از حیث عملی 
می تواند حاج قاسم سلیمانی باشد.  مدیری شجاع، با تدبیر، دلسوز، بی توقع، مخلص، 
خدمتگزار، دارای نگاه پدری، با قوه جاذبه حداکثری، انقالبی و فراجناحی و...مهم تر 
از همه »مراقب حدود شرعی« حتی در مردافکن ترین صحنه های نبرد و در مصاف با 
وحشی ترین و مهیب ترین دشمنان »آن هم در حالی که خیلی ها در عرصه نظامی اهل 
احتیاط و رعایت حدود شــرعی نیستند«. یکی از بزرگ ترین نشانه های »مراقبت از 
حدود شرعی« رعایت حق مردم یا حق الناس است.خیلی صریح و بودن تعارف عرض 
کنیم جامعه ما به »مدیریت حاج قاسمی« به شدت نیازمند است. مردم ما به وزیران  و 
وکیالن و مدیرانی چنین احتیاج دارند. مدیریتی مبتنی بر آموزه های مکتبی و مطابق 

سیره بزرگان دین که »مدیریت علمی« هم آن را تایید می کند.
6- شهادت حاج قاسم که مثل زندگی اش بلکه بیشتر از آن، پربار و پربرکت بود و 
روح امید و وحدت و اعتماد به نفس را در پیکر جامعه بیش از پیش تزریق کرد »فرصتی 
طالیی« را به وجود آورده است که باید بر خالف خواست و اراده دشمنان خبیثی که 
می خواهند به لطائف الحیل و بازی های کثیف آن را خنثی نمایند و به »تهدید« تبدیل 
نمایند، زیرکانه و مومنانه از آن اســتفاده کنیم که فرمود »الفرصت تمر مر السحاب، 
فانتهزوا، فرص الخیر«. باید از این فرصت طالیی و دیگر فرصت هایی که به لطف خداوند 
نصیب ملت ما می شود، در جهت ساختن »جامعه ایده آل« اسالمی استفاده کنیم. تا 
روح حاج قاسم و همرزمان شهید و ظلم ستیز او را در طول تاریخ شاد  نماییم و زمینه 

را برای حضور »منتقم بزرگ« خدا و عدالت گستر جهان فراهم آوریم.

مدیریِت »حاج قاسمی«!

یادداشت روز

سیدمحمدسعید مدنی

صفحه 2
چهار شنبه 2۵ دی ۱۳۹۸ 
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گفت و شنود

چه بهتر!
گفت: یکی از اصحاب فتنه آمریکایی اســرائیلی 88 در اعتراض 
به رد صالحیت تعدادی از هم حزبی هایش برای نمایندگی مجلس، 

توئیت  زده و تهدید کرده که من در انتخابات شرکت نمی کنم!
گفتم: ای داد و بی داد! این دیگر چه مصیبت بزرگی است 

که ملت با آن روبه رو شده اند؟!
گفت: باید شورای عالی امنیت در باالترین سطح تشکیل جلسه 

بدهد و خطر شرکت نکردن ایشان را بررسی کند!
گفتم: بررسی کرده اند!

گفت: نتیجه چه بوده؟
گفتم: اعالم کرده اند چه بهتر!

تأکید  امــور خارجه  وزیر 
کرد: انگلیــس در حال تقلید 
رفتار آمریکا است و کورکورانه 
با ماجراجویی تروریســتی او 

همدستی می کند.
محمدجواد ظریــف وزیر امور 
خارجه در حساب کاربری خود در 
توییتر به سخنان مقامات انگلیسی 
در تهدید ایران واکنش نشان داد و 
در رشته توییت هایی نوشت: »اشتباه 
دیپلماتیک؟ انگلستان در حال تقلید 
رفتار ایاالت  متحده است و کورکورانه 
با ماجراجویی تروریستی او همدستی 
می کند. آخرین بار که انگلســتان 
توسط ایاالت  متحده به مسیر بدنامی 

کشیده شد، جنگ عراق بود.«
وزیر امــور خارجه با طرح این 
سؤال که »مســئله چگونه حل  و 
فصل می شود؟« تأکید کرد: »یک 
مسیر شرافتمندانه تغییر را در پیش 
بگیرید و طبق دستور دادگاه، بدهی 

خود به ایرانیان را بپردازید.«
ظریف در ادامــه مطلب خود 
نوشــت: »طی 20 ماه، سه کشور 
اروپایــی عضو برجام بــا پیروی از 
سیاست انگلستان در جلب رضایت 
ایاالت متحده به دیکته های آمریکا 

تن داده است. این کار هیچ نتیجه ای 
در بر نداشته و هرگز نخواهد داشت.«

وی تأکید کرد: »تروئیکای اروپا« 
می تواند برجام را حفظ کند؛ ولی نه 
با جلب رضایت قلدر و اعمال فشار 
بر ایران که بــه برجام پایبند بوده 
است. در عوض، اروپا باید شجاعت 
این را داشــته باشد که به تعهدات 

خود عمل کند.
به گزارش مهر، دومینیک راب 
وزیر خارجه انگلیس روز دوشنبه در 
پارلمان این کشور، ایران را به اعمال 
تحریم بیشتر بعد از خروج کشورش 

از اتحادیه اروپا تهدید کرده بود.
ناتوانی مفتضحانه انگلیس

وزارت امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران طی بیانیه ای اقدام 
غیرقانونــی و غیرحرفه ای ســفیر 
انگلیس در تهران و حضور مشکوک 
او در یک تجمع داخلی و نیز اظهارات 
نا به جای دیگر مقامات انگلیسی را 

به شدت محکوم کرد.
وزارت امور خارجه در این بیانیه 
یک بــار دیگر اظهــارات غیرقابل 
قبول نخســت وزیر و وزیران امور 
خارجــه و دفاع رژیــم انگلیس در 
رابطه با اقدام تروریستی ترامپ در 

به شــهادت رساندن سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس 
و همرزمان ایشــان، کــه به مثابه 
همراهی و مشارکت رژیم انگلیس 
در اقدام تروریستی آمریکا می باشد را 
به شدت محکوم و تاکید کرده است 
حضور سفیر انگلیس در یک تجمع 
داخلــی را مداخله آشــکار در امور 
داخلی کشور و خالف اصول حاکم بر 
روابط دیپلماتیک می داند که شائبه 
مشــارکت آن کشــور در سیاست 
فشــار حداکثری  شکست خورده 

آمریکا را تقویت می کند. 
در بیانیه مزبور عنوان شده است: 
سردمداران انگلیس باید بدانند که 
اتهامات علیه ایران نمی تواند تبعیت 
کورکورانــه آن رژیــم از آمریکا و 
ناتوانی مفتضحانه انگلیس در انجام 
تعهداتش در برجام و حتی خودداری 
از اجــرای حکم دادگاه انگلیس در 
بازپرداخت صدها میلیون پوند بدهی 
به مردم ایران به دلیل ترس از آمریکا 
را بپوشاند. هر خطای جدید انگلیس 
با واکنش شــدید و متناسب ایران 
مواجه خواهد شد و مسئولیت کلیه 
عواقــب آن بر عهده دولت انگلیس 

می باشد.

وزارت امور خارجه کشورمان با 
یادآوری سابقه استعماری انگلیس 
در غرب آسیا اضافه کرده است که 
زمان دخالت سفرای انگلیس در امور 
داخلی دیگر کشورها و ایجاد تفرقه و 
دامن زدن به منازعات داخلی مدت ها 
اســت به سر رسیده و انگلیس باید 
این قبیل اقدامات مفتضحانه را کنار 
بگذارد و بدانند از دورانی که آفتاب 
در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کرد 
دهه ها گذشته است. مردم هوشیار 
ایــران با تمامی تفاوت ســلیقه ها 
و دیدگاه هــا، مداخله خارجی ها و 
به ویژه دولت هایی با سابقه استعمار 
و حمایت از دیکتاتورها را نمی پذیرند 
و فراموش نمی کنند که همین دولت 
انگلیس حامی اصلی و تسلیح کننده 
قصابان خاشقجی و کودک کشان 

یمن است.
 وزارت امور خارجه در پایان این 
بیانیه خواستار خاتمه فوری هرگونه 
اقدام مداخله جویانه و تحریک کننده 
از سوی سفارت انگلیس در تهران 
شــده و هشدار داد در صورت ادامه 
چنین رفتارهایی وزارت امور خارجه 
دیگر تنها به احضار ســفیر بسنده 

نخواهد کرد.   

هشدار وزیر خارجه ایران به انگلیس و اتحادیه اروپا

ظریف: انگلیس كوركورانه با ماجراجویی تروریستی آمریکا 
همدستی می كند

از سردار  سرلشکر سالمی 
فرمانده ای  عنوان  به  سلیمانی 
اسطوره ای  و  نشــدنی  تکرار 
جــاودان نــام بــرد و گفت: 
میدانی  معمار  شهید سلیمانی 
رژیم  آمریکا،  شکســت های 
غاصب صهیونیستی و متحدان 
آنها در منطقه بــود و نام، یاد 
از  او هرگز  اثرات وجــودی  و 
حافظه ملت های مسلمان پاک 

نخواهد شد.
عماد خمیس نخست وزیر سوریه 
که روز گذشته در رأس هیئتی بلند 
پایه به کشورمان سفر کرده است؛ 
به منظور عرض تســلیت شهادت 
سردار سربلند سپاه اسالم و جبهه 
مقاومت »سپهبد قاسم سلیمانی«، با 
حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه، 
با سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

دیدار و گفت وگو کرد.
سرلشکر سالمی در این دیدار 
با تاکید بر اینکه سردار شهید قاسم 
ســلیمانی طی بیش از چهار دهه 
همواره لباس جهاد بر تن داشــت، 
گفت: شهید ســلیمانی فرمانده ای 
بی نظیر، تکرار نشدنی و اسطوره ای 
جاودان اســت که نام، یاد و اثرات 
وجودی او هرگز از حافظه ملت های 

مسلمان پاک نخواهد شد.
وی با بیان اینکه سردار سلیمانی 
گرچه در ایران به دنیا آمد، اما در اثر 
مجاهدت هایی که در بالد اسالمی 

انجــام داد، شــخصیتی متعلق به 
جهان اسالم است و بویژه در عراق، 
سوریه و لبنان جایگاه ویژه ای دارد، 
گفت: از این رو ما نیز متقابالً شهادت 
این سردار جبهه مقاومت را به شما 

تسلیت عرض می کنیم.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
برای ســردار ســلیمانی همه بالد 
اســالمی وطن محسوب می شد و 
مرزهای جغرافیایی عاملی نبود که 
او را متوقف کنــد، اظهار کرد: این 
شهید واالمقام به همه اقوام عشق 
می ورزیــد و به همین دلیل پس از 
شهادت وی جهان اسالم عزادار شد.

وی با تاکید بر اینکه حاج قاسم 
سلیمانی در قلبهای ما زنده است و 
راه او با قدرت تداوم خواهد داشت، 
اظهار کرد: شهید سلیمانی معمار 
رژیم  آمریکا،  میدانی شکست های 
غاصب صهیونیستی و متحدان آنها 
در منطقه بود و امروز تأثیر ماندگار 
این فرمانده بزرگ در اقتدار بخشی به 
جبهه مقاومت و ایستادگی مجاهدانه 
آنان برابر دشمنان امت اسالم را به 

وضوح می توان مشاهده کرد.
ادامه  در  ســالمی  سرلشــکر 
با اشــاره به حمله موشکی سپاه به 
پایــگاه آمریکایی عین االســد در 
واکنش به ترور ناجوانمردانه سردار 
سلیمانی، گفت: ســاعتی پیش از 
دفن پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی 
موشــک های ما به پرواز درآمدند 
و مهم تریــن پایــگاه آمریکایی در 

منطقه در هم کوبیده شد؛ این اقدام 
بود  استثنایی  حماسه ای  شجاعانه 
و اقتدار جمهوری اســالمی ایران 
در آن بــه نمایــش در آمد و رژیم 
صهیونیستی و دشمنان امت اسالمی 

پیام خود را دریافت کردند.
وی تصریــح کرد: بــه تجربه 
دریافته ایم که در برابر دشمن باید 
با اقتــدار رفتار کــرد و این دقیقاً 
بخشــی از تفکر سردار شهید حاج 
قاسم ســلیمانی است؛ بنابراین راه 
و مســیر روشن سردار شهید قاسم 
 سلیمانی ادامه دارد و ما به آن پایبند

 هستیم.
سرلشکر ســالمی با تاکید بر 
ایران  اســالمی  اینکه جمهــوری 
تمامیت ارضی ســوریه را همانند 
تمامیت ارضی کشور خود دانسته 
و به آن احتــرام می گذارد، خطاب 
به نخست وزیر سوریه، گفت: تا آخر 
کنار شما هســتیم، میدان را ترک 
نمی کنیم تا تمامی دشمنان سوریه 
را ترک کنند و به طور قطع این اتفاق 

خواهد افتاد.
سردار سلیمانی قهرمان 

بی نظیر جبهه مقاومت
عماد خمیس نخست وزیر سوریه 
نیــز در این دیدار اظهار کرد: به نام 
خود، دولت و ملت سوریه به سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی و مردم 
ایران تسلیت عرض می کنم؛ ایثار، 
ازخودگذشتگی و ده ها سال فعالیت 
این شهید بزرگ در راستای استقرار 

امنیــت در منطقه بــا هیچ کالم و 
واژه ای قابل وصف نیست.

وی از سردار سلیمانی به عنوان 
قهرمانی بی نظیر که همه کشورهای 
محور مقاومت و انسانهای شریف در 
جای جای جهان قدردان این سردار 
سرافراز هستند نام برد و افزود: همه 
ما نیز در سوریه اذعان می کنیم که 
شهادت سردار سلیمانی عزای ما هم 
هست و سوریه در این ایام به دلیل 
شهادت این ســردار دالور روزهای 
حزن انگیزی را ســپری می کند و 
جای جای آن مجالس عزا برپا است.

عماد خمیس خاطرنشان کرد: 
رئیس جمهور محترم  همانطور که 
سوریه، بشــار اســد هم گفته اند 
سال های  برای  سلیمانی  »فرمانده 
متمــادی و بلکه صدها ســال در 
قلبهای مردم سوریه خواهد ماند« 
و بــه همین دلیل باالترین نشــان 
نیروهای مسلح ســوریه را به پاس 
مجاهدت های این سردار بزرگ به 
همراه آورده ایم تا تقدیم خانواده این 

سردار بزرگ شود.
پایان  در  نخست وزیر ســوریه 
تاکید کرد: هر چند شهادت سردار 
سلیمانی توســط دشمنان سوریه 
و ایران و با دســتان ناپاک آمریکا 
انجام شــد، اما به طور قطع خون 
پاک فرمانده بزرگ شهید سلیمانی 
و یاران شهیدش فرهنگ مقاومت را 
برای هزاران سال در منطقه جاودان 

خواهد کرد.

نکته

پوزه آمریکا را پاک نکنید!
ابتدا، آنچه در این نوشته کوتاه آمده است و فقط  اندکی از بسیارهاست 
را بخوانید و سپس کاله خود را قاضی کرده و درباره نتیجه ای که در انتهای 

این وجیزه گرفته شده است قضاوت بفرمائید؛
1- قتل عام ده ها هزار انسان بی گناه، سربریدن اسیران، زنده زنده در 
آتش سوزاندن آنان، به اسارت بردن زنان و فروش آنها به عنوان برده و... 
فقط گوشه ای از جنایات هولناکی است که تروریست های تکفیری داعش 
مرتکب شده اند. این جنایات هرگز قابل انکار نیست، چرا که داعشی ها 
نه فقط، بدون کمترین پرده پوشی و یا احساس شرم و حیا، از تمامی این 
جنایات وحشیانه فیلم و عکس گرفته و منتشر کرده اند، بلکه با افتخار از 

این جنایات یاد کرده و می کنند.
2- داعشی ها، بارها به صراحت اعالم کرده بودند که هدف نهایی آنها 
مردم ایران هستند و حتی بعد از قتل عام ها و جنایات وحشتناکی که در 
عراق مرتکب شده بودند تا 75 کیلومتری مرزهای ایران هم آمده بودند.
3- خانم هیالری کلینتون، وزیر خارجه اوباما در کتاب خاطرات خود 
با عنوان »انتخاب سخت« - HARD CHOICE- تاکید می کند که به 
112 کشور سفر کرده بود تا از آنها بخواهد بعد از اعالم موجودیت این گروه، 

آن را به رسمیت شناخته و یا دستکم با آن مخالفت نورزند!
4- ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود بیش از 7 بار اعالم کرد که داعش 
را دولت اوباما و با تالش هیالری کلینتون ساخته است و این ادعای ترامپ 

حتی در اوج تبلیغات انتخاباتی نیز تکذیب نشد.
5 - ده ها فیلم و تصویر از کمک های تســلیحاتی و تدارکاتی ارتش 
آمریکا به تروریســت های داعش در عراق و سوریه در دست است. این 
کمک های تسلیحاتی در دوره هر دو رئیس جمهور آمریکا، یعنی اوباما 

و ترامپ بوده است.
6- اســرائیل مجروحان داعش را به بیمارستان های تل آویو و حیفا 
منتقل می کرد و عکس های عیادت نتانیاهو از آنها را در رسانه های خود 

منتشر می کرد.
هیچیک از آنچه در بندهای فوق آمده است، از نوع تحلیل! و حدس! 
و گمان! نیســت، بلکه تماماً از نوع گزارش ها و اخبار مستند است که 
کمترین تردیدی نمی تواند در آن راه داشته باشد. حاال به بندهای پایانی 

این وجیزه توجه کنید؛ 
  سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نه فقط در میان مردم ایران و عراق 
و سوریه و لبنان، بلکه در میان تمامی ملت های جهان و از جمله آمریکا 
و دولت های اروپایی به عنوان قهرمان مبارزه با داعش و قلع و قمع  کننده 
این گروه تروریستی شناخته می شود. آیا در این نکته بدیهی نیز می توان 

کمترین تردیدی داشت؟!
  حاال خودتان درباره یک مشت ســلبریتی و به اصطالح هنر پیشه 
دست چندم و شمار  اندکی از همراهان آنها که این روزها با سردار سلیمانی 
دشمنی می ورزند، قضاوت کنید! آیا آنها چه بخواهند و بدانند و چه نخواهند 
و ندانند، در نقش »تفاله های داعش« ظاهر نشده اند؟! و آیا نمی دانند که 
اگر سردار سلیمانی ها، سردار سالمی ها و سردار حاجی زاده ها و... نبودند 
امروز مردم ایران با چه فاجعه هولناکی رو به رو بودند؟! امید آنکه دشمنی 
این عده  اندک و کم شمار با شهید سلیمانی ها ناشی از کج فهمی و نادانی 
آنها باشــد و نه وطن فروشی و کاسه لیسی برای دشمنان تابلودار ملت! 
ملتی که با حضور بی نظیر و ده ها میلیونی خود در تشــییع پیکر پاک 
سردار سلیمانی پوزه آمریکا و اسرائیل و همه دشمنان اسالم و انقالب و 

سپاه را به خاک مالیدند.
حسین شریعتمداری

فرمانده کل سپاه:

سردار سلیمانی معمار میدانی شکست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه بود


