
اخبار كشور

آغاز سومین جشنواره سراسری
 تئاتر سردار آسمانی

آئین افتتاحیه سومین جشنواره سراســری تئاتر سردار آسمانی در بیت الزهرا 
)حسینیه حاج قاسم سلیمانی( و گلزار شهدای کرمان با حضور مسئوالن، هنرمندان 

و سیل انبوه مردم این استان برگزار شد.
در این مراسم گروه سرود جهادی جواداالئمه )یاران سلیمانی ها( به اجرای سرود 
و برنامه با محوریت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پرداختند و سپس تمامی 
مسئوالن برگزاری اســتانی و دست اندرکاران سومین جشواره تئاتر سردار آسمانی به 
گلزار شهدای کرمان رفتند. مســئوالن و دست اندرکاران این رخداد در گلزار شهدا با 
قرائت فاتحه و اهدای گل بر مزار شهیدان پرداختند و به مقام شامخ شهدای هشت سال 
دفاع مقدس، شهدای حرم و به ویژه مزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای 
احترام کردند. همچنین طی اقدامی نمادین با حضور مردم و مسئوالن، 17 کبوتر را به 

نشانه روز 17 دی ماه سالروز خاکسپاری پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی آزاد کردند.
آئین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره عمار 

امروز برگزار می شود
مراســم آغاز دوازدهمین جشــنواره مردمی فیلم عمار امروز شــنبه 18 دی 
برگزار می شــود. در این مراســم که از ساعت 18 در ســینما فلسطین آغاز خواهد 
شد، بزرگداشت مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده فقید افغانستانی جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی برگزار می شود. رونمایی از نسخه جدید فیلم سینمایی »فرزند صبح« 
و اعالم برگزیــدگان بخش های برنامه تلویزیونی، فیلمنامه، فیلــم ما، پویانمایی و 

نماهنگ نیز ازجمله برنامه های مراسم افتتاحیه جشنواره عمار است.
گفتنی اســت، نمایش آثار برگزیده و اجرای برنامه هــای مختلف دوازدهمین 
جشنواره مردمی فیلم عمار، از یکشنبه 19 دی در سینما فلسطین شروع خواهد شد.
یک رسانه تخصصی برای محور مقاومت

مدیر رادیو مقاومت گفت: سبک زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی در برنامه های 
رادیویی باید پایه و اساس قرار گیرد. رضا کوچک زاده مدیر شبکه رادیویی مقاومت در 
نشستی با حضور عوامل این رادیو در محل روابط عمومی سازمان صداوسیما با  اشاره 
به اهداف راه اندازی رادیو مقاومت گفت: با درایت به موقع معاون رئیس رســانه ملی 
در امور صدا ســال گذشته همزمان با والدت حضرت زینب)س( رادیو مقاومت را با 
کمک و همه ظرفیت همکاران رادیویی ام راه اندازی کردیم که نقشه راه امسال ما شد. 
وی افزود: سبک زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در برنامه های رادیویی باید 
پایه و اساس قرار گیرد؛ ما توانستیم سند چشم انداز مکتب سردار سلیمانی را آماده 
کنیم که از این پس نقشــه راه کلید شــبکه رادیویی مقاومت خواهد بود و در طول 
سال تمامی برنامه سازان برنامه های مختلف رادیویی باید به تبیین گفتمان مقاومت 
بپردازنــد.  کوچک زاده خاطرنشــان کرد: در طول دو ســال فعالیت این رادیو البته 
انتقادهایی هم از ســوی مخاطبان و شنوندگان این رادیو بود که امیدواریم در فصل 
آینده فعالیت این رادیو نواقص و کمبودها را برطرف کنیم و مطالبات و خواسته های 
برحق مخاطبان را برآورده ســازیم و ان شاءاهلل سال آینده که سومین سال فعالیت 
رادیو مقاومت خواهد بود در مسیری که »اشاعه فرهنگ مقاومت« است، قدم برداریم. 

واکنش رئیس سازمان سینمایی
 به استقبال خانواده ها از مستند قاسم

رئیس سازمان سینمایی محمد خزاعی در پی استقبال خانواده ها از مستند قاسم 
در ســینماهای کشــور، با صدور پیامی از همکاری و تعامل مراکز مختلف فرهنگی 
و ســینمایی برای انجام این اقدام ملی و ادای دین به ســردار شهید قاسم سلیمانی 
قدردانی و تشــکر کرد. در پیام محمد خزاعی آمده اســت: بدون تردید، حاج قاسم 
شاخص و نمادی از پایداری و بصیرت در برابر  تروریسم و استکبار و یک قهرمان ملی 
ماندگار در تاریخ این ســرزمین است. نسل های آینده باید به خاطر داشته باشند در 
روزگار سخت و گردنه های َصعب انقالب اسالمی، سربازی فداکار با عهد و پیمانش، 
با شخصیت بارز و برجسته اش، با تواضع، تقوا، والیت مندی و با جانش در برابر نظام 

سلطه، قدرت های متجاوز و تحجر سیاه ایستاد و در قلب یک ملت جاودانه شد.
در بخش دیگری از پیام رئیس ســازمان ســینمایی آمده است: در این راستا، 
رســالت سینما سنگین تر است. سینما که امروز از فقر قهرمان رنج می کشد، نیاز به 
دمیده شدن روح قهرمانی بر پیکره آن به دلیل التزام به همراه شدن با طیف گسترده 
جامعه دارد. تجربه نمایش مستند قاسم که در یک روز، میهمان دل های مردم شد، 

حاکی از آن است وقتی نگاه و انتخاب درست باشد، مردم با شکوه همراه می شوند.
خزاعی می افزاید: ســینمای ایران به حاج قاســم و قهرمانان مکتب حاج قاسم 
نیاز دارد؛ از آن رو که به حضور و همراهی میلیونی مردم و خانواده ها محتاج اســت. 
تجربه مستند قاسم نشان داد سینمای ایران در نهضت تولید محتوا به تحول در افق 
نگاه نیاز دارد. به ســهم خودم از کسانی که در این حرکت سراسری همراه و همدل 
شدند، از مسئوالن سازمان صدا و سیما، حوزه هنری، مرکز مستند حقیقت، مدیران 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، خانواده سینما، مدیران سینماها، شورای صنفی اکران، 
انجمن سینماداران، سازمان سینمایی، مدیران دفاتر سینمای جوان و حضور مردم در 
سالن های سینما تشکر و قدردانی می کنم. رئیس سازمان سینمایی در بخش پایانی 
پیام تشکر خود تأکید می کند: رویکرد سازمان سینمایی، حرکت و تداوم این مسیر 
اســت و از همه خالقان آثار و مراکز فعال در این زمینه برای عرضه آثارشان حمایت 
می کنیم. گفتنی است، مســتند قاسم که همزمان با دومین سالگرد عروج ملکوتی 
ســردار دل ها از سوی سازمان سینمایی برای اکران در سینماهای کشور پیش بینی 

شده بود، با استقبال گسترده مردم و خانواده ها رو به رو شد.
تحریم یک جشنواره به خاطر دریافت حمایت مالی

 از رژیم صهیونیستی
بیش از ۳۰ برنامه هنری از سوی هنرمندان و بازیگران سرشناس، جشنواره هنر 

سیدنی را به دلیل دریافت کمک مالی از رژیم صهیونیستی تحریم کردند.
به گزارش مهر به نقل از گاردین، تام باالرد و برنامه ای که تولید تئاتر بلووا است، 
مردیث برگمان سیاستمدار سابق، کمپانی ملی ماروگکو و یومی استاینس تحلیل گر 
ســینمایی از جمله چهره ها و برنامه هایی هســتند که اعالم کرده اند در این رویداد 
هنری حضور نخواهند یافت. آنها اعالم کردند لغو حضورشان در اعتراض به همراهی 
این جشنواره با اسرائیل بوده است. پیش از این شماری از حامیان جنبش فلسطین، 

هنرمندان عرب، و گروه های سبز خواستار بایکوت این جشنواره شده بودند.

استاد شــهید آیت اهلل مطهری)ره(: عالی ترین مظهر عقل و 
تربیت صحیح، خطایابی از خویشتن است یعنی انسان بتواند در 
دریای ژرف افکار و تمایالت خود فرو رود و خطاهای خود را بیابد.

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی

با حضور رهبر انقالب
مراسمعزاداریشامشهادتحضرتفاطمهزهرا)س(

درحسینیهامامخمینی)ره(برگزارشد
حضرت  شهادت  شام  عزاداری  مراسم 
فاطمه زهرا)ســالم اهلل علیها( در حسینیه 
با حضور رهبر  امام خمینی)رحمه اهلل علیه( 

انقالب اسالمی برگزار شد.
در این مراســم حجت االســالم والمسلمین 
عالی در ســخنانی، با تأکید بر اینکه کسانی که 
دل در گــرو جبهه حق دارند و برای تحقق اراده 
الهی تالش می کنند، در ثــواب عبادات انبیاء و 

اولیــاء در طول تاریخ شــریک هســتند، گفت: 
پیغمبــر اکرم)ص( با گفتار و رفتار خود، حضرت 
زهرا)س( را به عنوان شــاخص حق معرفی کرد و 
مأموریت حضرت زهرا)س( پس از رحلت پیغمبر 
اکرم)ص( نیز حفظ محور و تجســم والیت حق 

یعنی امیرالمؤمنین)ع( بود.
همچنین در این مراسم آقای مهدی سماواتی 

به قرائت دعای توسل و ذکر مصیبت پرداخت.

رئیس جمهور در جلسه شورای ملی زیارت:

باید زمینه زیارت ارزان و آسان مردم فراهم شود
نخستین جلسه شورای ملی زیارت پس از 
۲ سال  وقفه با حضور رئیس جمهور در مشهد 
مقدس برگزار شــد و در آن درباره زمینه های 
تسهیل رفت و آمد و کاهش هزینه های زائران 

تصمیم گیری شد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در این جلســه 
تمایــل قلوب مــردم بــه زیــارت بــارگاه نورانی 
ائمه اطهار)علیهم الســالم( را یک گرایش اعتقادی و 
عمیق فرهنگی دانست و اظهار داشت: باید زمینه های 

زیارت ارزان و آسان مردم را فراهم کنیم.
رئیس جمهور گفت: مردم با هر سختی و مشقتی 
که شــده عشــق خود را به امام رضا)ع( و سایر ائمه 
معصوم ابراز کرده و با وسایل مختلف و شرایط مالی و 

اقتصادی گوناگون به زیارت می آیند.
رئیســی افزود: در ســال های اخیــر علی رغم 
مشــکالت ناشــی از کرونا عشــق به زیارت به هیچ 
عنوان سرد نشده و مردم همواره سعی می کردند به 
شیوه های گوناگون ارادت قلبی خود را به امام رضا و 

ائمه اطهار)علیهم السالم( ابراز کنند.
رئیس جمهور در ادامه با  اشــاره به پیشنهادات 
کارگروه برای تسهیل زیارت و توجه به ابعاد فرهنگی 
آن، گفت: الزم است تحلیل آماری روشن و دقیقی در 
زمینه زیارت داشته باشیم تا بتوانیم براساس آن امور 

مربوطه را پیگیری کنیم.
رئیســی با  اشــاره به اهمیت نقش رسانه و هنر 
در ترویج فرهنگ زیارت اظهار داشــت: الزم اســت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و وزارت گردشگری 

و صداوسیما ارتباط جدی و موثرتری با مسئله زیارت 
پیدا کنند.

رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: زیارت اهل بیت 
)سالم اهلل علیهم( ظرفیت عظیمی است که می تواند 
در کشــور ایجاد آرامش کنــد و در ارتقای اخالق، 

معنویت و فرهنگ نقش مهمی دارد.
رئیسی ضمن بیان اینکه توجه به اقتصاد زیارت 
ضروری اســت، گفت: یکی از کارهایــی که باید در 
کارگروه مربوطه انجام شــود، شناسایی نحوه ارتباط 
وزارتخانه های فرهنگی و اقتصادی با این موضوع است 
تا مشــخص شــود هر یک از وزارتخانه ها چه نقشی 

می توانند در این رابطه ایفا کنند.
رئیس جمهــور خاطرنشــان کرد: بایــد رفت و 
آمــد زائرین از مبدا تا مقصد تســهیل شــود و این 
تســهیل گری به معنی واقعی کلمــه باعث کاهش 
هزینه سفرهای هوایی و زمینی و محل اسکان برای 
زائران شود. رئیسی افزود: زیارت ارزان و آسان نیازمند 
سازوکاری است که باید همه دستگاه ها در این رابطه 
فعال شوند تا اتفاق بیفتد این کار می تواند آثار بسیار 

ارزشمندی داشته باشد.
رئیس جمهور با  اشاره به اهمیت موضوع سوغات 
متناسب با فرهنگ اسالمی برای زائران اظهار داشت: 
متأســفانه بازار شــهرهای زیارتی بــه محل فروش 
کاالهای کشــورهای مختلف تبدیل شــده که هیچ 
تناسبی با فرهنگ ما ندارد، اما سوغاتی که زائران تهیه 
می کنند باید متناسب با زیارت، فرهنگ و آموزه های 
دینی و ملی باشد و توجه به این موضوع در حقیقت 

توجه به اقتصاد و فرهنگ زیارت است.
رئیســی اســتفاده از ظرفیت های مردمی برای 
فعالیت های فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی را حائز 
اهمیت دانست و گفت: در ادوار مختلف مردم با وقف 
و نذرمحور و اساس زیارت و خدمات به زائران بوده اند 
و اکنون هم ســرمایه گذاران و کارآفرینان بســیاری 
مشتاق مشــارکت در این حوزه هستند و باید بتوان 

نقش مردم را بدرستی در این عرصه مشخص نمود.
رئیس جمهور تقویت جایگاه و ساختار کارگروه 
زیارت را مورد تأکید قرار داد و گفت: ساختار کارگروه 
نیازمند بازنگری اســت و باید برخی از دستگاه های 

فرهنگی و اقتصادی را به این کارگروه اضافه کرد.
رئیســی همچنین از کارگروه زیارت خواســت 
مصوبات شــان صرفاً مربوط به شهر مشهد نباشد و 

سایر امامزادگان نیز مورد توجه باشند.
ابالغ قانون اصالح نحوه رسیدگی به الیحه بودجه

 در مجلس شورای اسالمی
رئیس جمهــور همچنین »قانــون اصالح ماده 
)18۲( قانــون آیین نامــه داخلی مجلس شــورای 
اســالمی« که نحوه رســیدگی به الیحه بودجه را از 
شکل یک شــوری به دوشــوری اصالح خواهد کرد، 
برای اجرا به مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه 

و بودجه ابالغ کرد.
بر اســاس اصالحیه جزء یک مــاده 18۲، ابتدا 
الیحه بودجــه به همراه پیوســت ها و جــداول به 
کمیســیون تلفیق ارجاع می شود. کمیسیون تلفیق 
موظف اســت حداکثر در مدت ۵ روز از زمان وصول 

الیحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشــر کند. 
گزارش کمیســیون تلفیق مطابق آیین نامه داخلی 

مورد رسیدگی قرار می گیرد.
انتصاب دبیر هیئت عالی گزینش کشور

 با حکم رئیس جمهور
رئیس جمهــور همچنیــن در اجــرای ماده ۵ 
آیین نامــه اجرایی قانــون گزینش کشــور و بنا به 
پیشنهاد اعضای هیئت عالی گزینش، »علی حاجی 
خانی« را به ســمت دبیر هیئت عالی گزینش کشور 

منصوب کرد.
در حکــم آیت اهلل رئیســی خطــاب به حاجی 
خانی آمده اســت: انتظار می رود در چارچوب اوامر 
و تدابیــر حضــرت امام خمینــی)ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالــی( در امر خطیر گزینش نیروی 
انسانی متعهد و کارآمد با اهتمام به »عدالت محوری«، 
»روحیــه انقالبی«، »مــردم داری«، »پاکدســتی و 
فسادســتیزی«، »قانون مــداری« و »مفاد عهدنامه 
مدیران دولت مردمی«، با نظارت مدبّرانه و دقیق بر 
حســن اجرای امور گزینش کشور در پیشبرد تحقق 

اهداف دولت در این حوزه مجّدانه کوشا باشید.
علــی حاجی خانــی، دانشــیار علوم قــرآن و 
حدیث دانشــگاه تربیت مدرس بوده و ســابقه ســه 
دهه تدریس در دانشــگاه را در پرونــده خود دارد.

وی پیــش از انتصــاب بــه دبیــری هیئــت عالی 
گزینش کشــور، ریاســت مرکز مطالعــات فرهنگ 
 و اندیشــه دینــی دانشــگاه  تربیــت مــدرس را

برعهده داشت.

مهم ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه 
هدف موشک های ایران

دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان
در ساعت 1/۲۰ بامداد چهارشنبه 18 دی ماه 1۳98، در پاسخ به عملیات تروریستی آمریکا در فرودگاه بغداد و به شهادت 
رســاندن ســردار رشید اسالم، سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پاســداران انقالب اسالمی و همچنین ابومهدی 
المهندس، فرمانده حشد الشعبی عراق و شماری از یاران آنها، واحد هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با شلیک 1۳ فروند 
موشک از نوع موشک های بالستیک میان برد قیام و فاتح ۳1۳، پایگاه نظامی عین االسد آمریکا در استان االنبار عراق را هدف قرار 

داد و بنا به گزارش های منابع داخلی و خارجی، خسارات جانی و مادی بسیار هنگفتی به آنها وارد کرد. 
این برای اولین بار بود که پس از جنگ جهانی دوم، کشوری مستقل نه تنها جرأت حمله نظامی به یک پایگاه آمریکایی را 
پیدا می کرد بلکه به قصد انهدام آن، بیش از 1۰ موشک بالستیک روانه آن کرده بدون آنکه آمریکاییان قادر باشند با تکنولوژی 

پیشرفته مورد ادعایشان ولو یک فروند از آنها را منهدم یا حتی ردیابی کنند. 
سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی فردای روز حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکایی 
در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که نیروهای سایبری سپاه پس از حمله نظامی فوق، با تکنیک پیشرفته خود، سامانه 
راداری ده ها بالگرد و پهپاد و هواپیماهای آمریکایی که برفراز پایگاه عین االسد در پرواز شناسایی و حفاظتی بودند را از کار  انداختند 
تا قادر نباشند هیچ گزارشی مبنی بر موقعیت موشک ها یا ادامه موشک باران و یا اطالعات دیگر به فرماندهی خود مخابره نمایند.
 آمریکاییان در ابتدا مدعی شــدند که هیچ تلفاتی حتی زخمی یا مضروب هم نداشــته اند، اما چندی بعد اعالم کردند که
11 نفر از ســربازان آمریکایی تحت تاثیر موج انفجار قرار گرفته و دچار »ضربه مالیم مغزی« شده اند! مدتی بعد رقم 11 نفر به 
۳4 نفر افزایش یافت، سپس در 11 فوریه ۲۰۲۰ اعالم شد که 64 تن از سربازان آمریکایی دچار ضربه مغزی شده اند. بعد از آن 
رقم 1۰۰ نفر اعالم شد و آخرین عددی که برای سربازان آسیب دیده آمریکایی در پایگاه نظامی عین االسد از سوی منابع رسمی 

آمریکایی اعالم گردید، رقم 1۰9 نفر بود1 که اخیرا به برخی از آنها مدال شجاعت نیز اعطاء گردید!
سردار حاجی زاده در همان کنفرانس مطبوعاتی خود که روز بعد از حمله موشکی برگزار شد، اظهار کرد حداقل 9 سورتی 

پرواز هواپیماهای باری مانند سی-1۳۰ رصد شده که سربازان مجروح آمریکایی را از پایگاه عین االسد انتقال می داده است. 
در این میان رسانه های آمریکایی به شدت کنترل می شدند که به جز اعالن های رسمی کاخ سفید، خبر و رقم و عدد دیگری 
 اعالم نکنند ولی از میان همین سانســور شــدید خبری، نشریه »نیوزویک« در ذیل گزارش مفصلی که در ساعت 7 بعد از ظهر

7 ژانویه ۲۰۲۰ در وب سایت خود قرار داد، رقم کشته شدگان موشک باران پایگاه االسد را حداقل ۲7۰ نفر ذکر نمود.۲ اما لحظاتی 
بعد این بخش از گزارش یاد شده، حذف گردید و به جای آن، این جمله قرار گرفت: »تا این ساعت هیچ حادثه ای گزارش نشده 

است«!
توصیفاتی از سوی مقامات آمریکایی و دیگر کارشناسان بین المللی و همچنین رسانه های جهانی که درباره حمله موشکی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به پایگاه نظامی عین االسد صورت گرفت، فوق انتظار بود، اغلب آنها به پیشرفتگی، دقت نظر و مهیب بودن 

قدرت موشکی ایران و ناتوانی و ضعف مقابله آمریکا با این قدرت موشکی اذعان نمودند.
نوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت:

 »به نظر من کاری که )ایرانی ها( انجام دادند به شدت دقیق و برنامه ریزی شده  بود و آنها عمداً از کشتن آمریکایی ها خودداری 
کرده و به نحوی، بدون هیچ تلفات انسانی قدرت نمایی کردند.«۳

دیوید اشمرلر، کارشناس مؤسسه »جیمز مارتین سنتر« در مصاحبه با رادیو فردا گفت: »موشک های ایران دقیق تر از آنچه 
تصور می شود بوده است.«4

روزنامه »وال استریت ژورنال« نیز نوشت: »حمله ایران به پایگاههای آمریکا در عراق، یک زرادخانه موشکی را معرفی کرد که 
با کماِل بلوغ، همراه با دقت و دارای قابلیت تهدید و بازدارندگی در برابر دشمنان منطقه ای ایران است.«۵

 روزنامه »واشــینگتن پست« با اســتناد به اظهارات مقامات عالی رتبه دولت آمریکا اعالم کرد: »ایران با سنجیدگی و دقت، 
هدف گیری کرده است تا از خسارت شدید و آغاز جنگ گسترده خودداری شود.«6

»فردریک پلیتجن« خبرنگار شبکه »سی ان ان« در تهران بعد از سخنرانی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا درباره ایران 
که به طور غیر عادی با لکنت زبان و نفس نفس زدن های فراوان همراه بود، گفت: »این سخنرانی نشان داد که ایران با حمله به 

مواضع آمریکا در عراق، به اهداف خود دست یافته است«.
وی با اشاره به عقب نشینی ترامپ از اقدام نظامی علیه ایران، گفت:

»ایرانی ها با این حمله موشکی نشان دادند که توان پاسخ دادن به آمریکا را دارند... ایرانی ها همچنین نشان دادند که تسلیحات 
بسیار پیشرفته ای ساخته اند که می توانند با آن اهدافی در خارج از کشور را هدف قرار دهند.«

خبرنگار سی ان ان عالوه بر این، تأکید کرد که جمهوری اسالمی با پاسخ موشکی خود به آمریکا، »دست کم به افکار عمومی 
خود نشان داد که آمریکایی ها در برابر حمالت ایران آسیب پذیر هستند.«

پس از خبرنگار شبکه سی ان ن، گزارشگر تلویزیون بی بی سی، دومین نماینده رسانه ای بود که پس از 1۰ روز اجازه یافت از 
پایگاه نظامی عین االسد، گزارش تهیه کرده، عکس و فیلم بگیرد و با برخی از سربازان مصاحبه نماید.

در این گزارش در حالی که خبرنگار بی بی ســی در کنار یکی از گودال های ایجاد شده بر اثر برخورد موشک ها ایستاده بود، 
گفت:

»این محل برخورد یکی از موشک ها بوده، بیش از 1۰ موشک به اینجا، پایگاه عین االسد خورده، فرماندهان آمریکایی به من 
گفتند که دقت موشک ها باال بوده و هدف اصلی به نظر می آید فقط محل استقرار نیروهای هوایی و تجهیزات هوایی آمریکا بوده 

و بیشتر خسارت هم همین جا به بار آمده.«7
این درحالی است که پیش از این همه تبلیغات رسانه های غربی از جمله خود بی بی سی براین قرار گرفته بود که موشک های 

ایران فاقد دقت الزم بوده اند.8
در بخشی از گفت وگوی سرهنگ تیموتی گارلند فرمانده پایگاه عین االسد با خبرنگار بی بی سی، وی گفت: 

»صادقانه بگویم خیلی ترسناک بود. هیچ کدام از نیروها تا کنون چنین چیزی را تجربه نکرده بودند و واقعا نمی دانستیم چه 
می شود... در زمان حمله وقتی در پناهگاه بودیم، هربار که موشک ها می آمد،موج انفجار تمام ساختمان را تکان می داد و درها به 

شدت تکان می خوردند و ما نمی دانستیم بیرون چه اتفاقی می  افتد. فقط نگران خودمان بودیم و دیگرانی که بیرون هستند.«9
کاستین هرویگ، هدایتگر یکی از پهپادهای آمریکایی که در آن زمان بر فراز عین االسد پرواز می کرد نیز این گونه اظهار نظر 

نمود: 
»...ما سرنوشت را پذیرفتیم. ما فکر می کردیم کارمان اساسا تمام است. کنترلی بر اوضاع نبود. موشک ها مناطقی را که دقیقا 

در کنار اتاق عملیات خلبان ها بود، درهم می کوبیدند...«.1۰
یک افسر مطالعات استراتژیک دانمارکی که آن زمان در پایگاه عین االسد حضور داشت، در گفت وگو با تلویزیون این کشور 

اظهار داشت: 
»... موشک های ایران بسیار دقیق بودند، دستگاه های کنترل رادارهای غول پیکر با همه تجهیزات شان به عالوه مقر اطالعات 
نظامی آمریکا به صورت کامل منهدم شدند. انبارهای اسلحه، باند پروازی جنگنده ها و سکوهای دیده بانی هوایی و پایگاه های شلیک 
موشک زمین به هوا به طور کامل تخریب شدند و دستگاه های حسگر هوایی و حرارتی هم از بین رفتند. چندین ساعت در مخفیگاه 

نشسته بودیم. همه شوکه شدند. اگر پناهگاهها را نشانه می رفتند فاجعه تمام عیار قرن رخ می داد...«11
کارشناسان نظامی و سیاسی متعدد بین المللی در رسانه های غربی درباره موشک های بالستیک ایران که بر پایگاه عین االسد 
فرود آمدند، اظهار نظر کردند که بسیاری از آنها در فضای بسته و تبلیغاتی پروپاگاندای این رسانه های وابسته، سانسور شد، اما 

برخی انتشار یافتند که تعدادی از آنها به شرح زیر بودند:
فابیان هینتس محقق مرکز »جیمز مارتین در امور عدم اشاعه سالح در کالیفرنیا«، برنامه فضایی ایران را با برنامه موشک های 

بالستیک مقایسه کرد و گفت: 
»این جالب اســت که به برنامه ماهواره ای و موشــکی ایران در کنار هم نگاه کنیم. روند پیشرفت متفاوت است. حمله علیه 

نیروهای آمریکایی در پایگاه عین االسد پیچیده بود و موشک ها بسیار دقیق عمل کردند«.1۲
روزنامه بیلد آلمان نوشت: 

»... هیچ یک از موشــک های بالستیک ایرانی رهگیری نشــدند. موشک ها دو سوله شامل محل اقامت خلبان های پهپادها و 
نیروهای ویژه را تخریب کردند. شدت حمالت را می توان براساس تعداد زیادی از سربازان که برای ضربه به مغز )ناشی از شدت 

امواج( تحت مداوا قرار گرفتند، فهمید...«.1۳
دارا مسیکات، کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک و امنیت ملی در اندیشکده َرند هم نوشت: 

»...این حمله به هیچ عنوان ســمبلیک نبود و توانمندی نظامی پایگاه را هدف قرار داد. موشــک ها به ساختمان های انبار و 
تجهیزات در بخش زیرساخت های این پایگاه )پر ازدحام( برخورد کرده است...«.14

وسلی کیلپاتریک، نظامی آمریکایی به فرانس پرس گفت: 
»... در جریان حمله با سوختن خطوط فیبری کنترل پهپادها کامال از دست رفت. سربازها دیگر نمی توانستند محل پهپادها 

را شناسایی کنند...«
نیویورک تایمز هم نوشت: 

»...مقامات نظامی و اطالعاتی آمریکا از میزان دقت، شــدت و قدرت حمالت موشــکی ایران به پایگاه های نظامی آمریکا در 
شمال عراق، شگفت زده شدند...«1۵

جفری لوئیس، مدیر اجرایی در مرکز بالفور دانشگاه  هاروارد اظهار داشت: 
»...ایرانی ها هدفی را از دست ندادند. ساختمان ها بسیار دقیق مورد اصابت قرار گرفتند...«

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم هفته بعد از موشک باران پایگاه آمریکایی گزارش داد: 
»... نظامیان آمریکایی همچنان در حال پاک ســازی پایگاه عین االســد از بقایای برجامانده از حمله موشکی هفته گذشته 
 ایران بودند، چاله های بزرگی در این پایگاه ایجاد شــده و سیســتم های حمل ونقل نظامی سنگین حین حمالت موشکی ایران

آسیب دیده اند...«
___________________________

1- پنتاگون: 1۰9 سرباز در جریان حمله موشکی ایران مجروح شده اند - بی بی سی- ۲۲ بهمن 1۳98- 11 فوریه ۲۰۲۰
۲- ســپاه پاسداران انقالب ایران موشک ها به پایگاه نظامی ارتش آمریکا در عراق شلیک کرد- تام اوکانر، جفری مارتین، نوید جمالی و جیمز الپروتا- 

نیوزویک- 7 ژانویه ۲۰۲۰
 trump-iran-attack-newt-gingrich-regime-change »Gingrich: Iran has been ‘at war’ with America for 4۰-۳

 Iran’s Missile Strike ‘More Accurate Than Expected’ Says Analyst -4 – هانــا کاویانــی- وب ســایت انگلیســی رادیــو فردا- 
8 ژانویه ۲۰۲۰- آدرس اینترنتی: 

https://en.radiofarda.com/a/iran-missile-strike-more-accurate-than-expected-says-analyst/۳۰۳67۰64.html
Iran Showcases Advanced Air-Strike Capabilities in Missile Barrage- Sune Engel Rasmussen  -۵– وال استریت ژورنال– 

8 ژانویه ۲۰۲۰ – آدرس اینترنتی: 
https://www.wsj.com/articles/iran-showcases-advanced-air-strike-capabilities-in-missile-barrage-11۵78۵۲9۰۵8

6- آیا هدف ایران به حداقل رساندن خسارات حمله موشکی خود به پایگاه آمریکا بود؟ - واشینگتن پست- پایگاه اینترنتی اسپتنیک– 8 ژانویه ۲۰۲۰ 
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https://www.bbc.com/persian/iran-۵11۲9۰7۲
8- همان   9- همان   1۰- همان   11- همان

1۲- پرتاب ماهواره؛ پوششی برای ادامه راه »تهرانی مقدم«- هانا تهرانی- رادیو فردا- ۲1 بهمن 1۳98
1۳- همان   14- همان   1۵- همان

سالگرد حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد

به ظالمان قبل از هالکت برای توبه مهلت داده می شود
»چه بسیار شهرها و آبادی ها که به آنها مهلت دادم در حالی که ستمگر بودند )تا شاید 
توبه کنند سپس آنها را غرق نعمت کردم تا کامال غافل شدند( ناگهان آنها را با عذاب، مواخذه 
و مجازات کردم و )تقاضایشان که نزول عذاب بود به انجام رسید ولی نتوانستند از آن بگریزند 
حج - ۴۸ آری( همه به سوی من باز می گردند.« 

سردار قاآنی در پنجمین کنگره بین المللی شهدای مهاجر مدافع حرم: 

هر جا الزم باشد زمینه انتقام از آمریکایی ها را از داخل خانه هایشان فراهم می کنیم

همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س(، پیکر پاک و مطهر 
۲5۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ۲5 

استان کشور تشییع شد.
برخی از این شــهدا در عملیات های کربالی 
۵، کربالی 8 و تک دشمن بعثی در سال 1۳67، 
تعــداد دیگــری از آنها مربوط بــه عملیات های 
والفجر یک، والفجر مقدماتی در منطقه عملیاتی 
فکه، برخی دیگر مربوط به عملیات والفجر 9 در 
ســلیمانیه عراق، برخی دیگر مربوط به عملیات 
کربالی 6 در منطقه عملیاتی سومار، بخشی دیگر 
از آنها مربوط به عملیات بدر در منطقه عملیاتی 
شرق دجله هستند و برخی دیگر نیز از عملیات 

رمضان در منطقه شرق بصره به جا مانده اند.

مراسم تشــییع شــهدا در تهران از ساعت 
8 صبح آغاز شــد و محمد باقــر قالیباف، رئیس 
مجلس شــورای اسالمی، مقابل ســر در اصلی 
دانشــگاه تهران، جایگاه اصلی مراســم به ایراد 
سخنرانی پرداخت. پیکرهای مطهر 1۵۰ شهید 
گمنام از مقابل دانشــگاه تهران به سمت معراج 

شهدا با حضور مردم و سران قوا تشییع شد.
به گزارش مهر، مراســم تشــییع شهدا در 
استان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، قم، 
سمنان، سیستان و بلوچســتان، فارس، قزوین، 
قم، کردســتان، کرمان، کرمانشــاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیالن، لرســتان، مازندران، اســتان 

مرکزی و هرمزگان نیز برگزار شد.
به برکت خون شهیدان

 آینده ای بسیار درخشان پیش روی داریم
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در حاشیه 
شرکت در این مراسم در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار داشــت: امروز پیام شهدا در فضای کشور 
طنین افکن شده و عطر نورانیت و ایثار در جامعه 

و میان مردم موج می زند.
رئیس جمهور با تاکید بر ادامه راه شــهیدان 
و ضرورت توجه به پیام شــهدا گفت: پیام خون 
شــهیدان عبودیــت خداونــد متعــال، خدمت 
خالصانه، گــره گشــایی از کار و زندگی مردم، 

دشمن شناسی و دشمن ستیزی است.
وی با بیان اینکه شهیدان وظیفه و مسئولیت 

سنگینی بر عهده ما گذاشته اند، اظهار داشت: در 
مراسم تشــییع پیکر مطهر شهدا شرکت کردیم 
تا قبل از هر چیز از شــهیدان مان درس ایثار و 

اخالص بگیریم.
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به پیام شهیدان 
به مســئولین و دســت اندرکاران امور کشــور، 
خاطرنشــان کرد: امروز وظیفه بســیار سنگین 
خدمــت خالصانه بــه مردم و تــالش برای رفع 
مشــکالت آنان را بر عهده داریــم و باید ضمن 
مراقبت از خطر نفوذ دشــمن، با توسل به شهدا، 

امیدوارانه امور کشور را به پیش ببریم.
رئیس جمهــور تاکید کرد: بــه برکت خون 
شــهدا، آینده را بسیار امیدوار کننده و درخشان 

می بینم.

ایران معطر شد        حضور تماشایی مردم در تشییع پیکر شهدای گمنام
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(

ضمن  پیامی  صــدور  با  رئیس جمهور 
اشاره به حضور غرورآفرین و بی نظیر مردم 
بابصیرت و انقالبی در تشــییع پیکر مطهر 
۲5۰ شهید ســروقامت جاودانه کشورمان، 
بیانگر عظمت  این حضور  کرد:  خاطرنشان 

مردم والیتمدار و وفادار ایران بود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، در این پیام آمده است: ایران اسالمی 
در ســالروز شــهادت مظلومانه حضرت صدیقه 
طاهره)ســالم اهلل علیها( شاهد حضور غرورآفرین، 
پرشــور و بی نظیر مردم بابصیــرت و انقالبی در 
تشییع پیکر مطهر ۲۵۰ شهید سرو قامت جاودانه 
کشورمان بود. حضوری که بیانگر تعظیم فرهنگ 

ایثار و شهادت و عظمت مردم والیتمدار و وفادار 
ایران بود.

رئیس جمهــور افــزود: اینجانــب به عنوان 
خدمتگزار این مردم به سهم خویش از این حضور 
گسترده و آگاهانه تشکر نموده و بار دیگر از ارواح 
طیبه شهداء و امام عظیم الشأن راحلمان استمداد 
می طلبم تا با توســل به اهل بیت)ع( و به برکت 
این خون های پاک در جهــت ادای دین به این 
عزیزان، به مردم خدمات شایسته و صادقانه ای را 
ارائه نمائیم. علو درجات شهیدان و امام راحل)ره( 
و ســربلندی ایران اسالمی و طول عمر با برکت 
رهبر فرزانه انقالب اســالمی را از درگاه خداوند 

متعال خواستارم.

در پیامی انجام شد 

تشکر رئیس جمهور از مردم 
برای تشییع بی نظیر شهدا

رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 
روز شهادت  تشییع ۲5۰ شهید گمنام در 
سراسر  در  ســالم اهلل علیها  زهرا  حضرت 

کشور پیامی صادر کردند.
متن این پیام به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ســالم بر شــهیدان گمنام، گمنام در میان 
خاکیــان و معروف در عرصه افالکیان. فداکارانی 
کــه پــس از گذشــت ســالیان دراز از لحظه 
شهادت شــان کشور را با رایحه  معنویت و جهاد، 
معّطر میســازند و پرچم افتخار بــه خون های 
ریخته شــده در راه اســالم و قــرآن را، بیش از 

پیش به اهتزاز درمی آورند. تقارن تشــییع پیکر 
این مســافراِن به خانه  برگشــته، با روز شهادت 
صدیقه  طاهره ســالم اهلل علیها مبّشر ابدیّت یاد و 
خاطره  آنان و مژده بخش خیر کثیری است که از 
ناحیه  آنان برای کشور امام زمان روحی فداه فراهم 

خواهد آمد ان شاءاهلل.
به ارواح طیبه  این شــهیدان و به چشم ها و 
دل های منتظر پدران و مادران و همســران آنان 
سالم و درود می فرستم و فضل و رحمت فزاینده 

پروردگار را برای همه  آنان مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۱5 دی ۱۴۰۰

پیام رهبر انقالب به مناسبت تشییع ۲5۰ شهید گمنام:
تقارناینتشییعباروزشهادتحضرتصدیقهطاهره)س(
مژدهبخشخیرکثیربرایکشورامامزمان)عج(است

فرمانده نیروی قدس سپاه تأکید کرد: 
زمینــه انتقام از آمریکایی هــا را از درون 
خانه هایشــان فراهم می کنیم و هرجا الزم 
نیســت ما به صورت مباشر حضور داشته 

باشیم .
ســردار اســماعیل قاآنی، فرمانــده نیروی 
قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی در کنگره 
بین المللی شــهدای مهاجــر مدافع حرم»جبهه 
مقاومت« که پنج شنبه شب در مشهد برگزار شد 
اظهار داشت: عنوان »شــهدای مقاومت« شامل 
همه شهدا می شود؛ همه این عزیزان اهل مقاومت 
بودند که در مناطق مختلــف و برای موضوعات 

ارزشی متفاوت به نبرد پرداختند.
وی افزود: این روزها ســالروز شهادت مادر 
معنــوی همه ما بــود؛ وجــود مبارکه حضرت 
صدیقه کبــری)س( کــه مادر معنــوی همه ما 
هستند اما شــما خانواده های معزز شهدا به ویژه 
شهدای جبهه مقاومت، ارتباط بیشتری با حضرت 
زهــرا)س( دارید. اولین دلیــل این نزدیکی، این 
اســت که وجود مبارکه دخت نبی اکرم)ص( گل 
سر ســبد خانواده های شهدا هستند. شخصیت 
ارزشمندی که تمام زندگی بابرکت ایشان به ابعاد 
مختلف فرهنگ غنی اســالمی طراوت بخشیده 
اســت. اما پایان زندگی غمناک این فخر بشر با 
دردهای فراوانی همراه بوده اســت که زبان ما از 

بیان آن مصیبت ها قاصر است.
فرمانده نیروی قدس ســپاه عنوان کرد: در 
هر فرازی از زندگی حضرت زهرا ســالم اهلل علیها 
وارد می شویم با ارزش های بزرگی که در آن نهفته 
است، مواجه هستیم. یکی از این ارزش ها این است 

که وجود مبارکه شان هم شهیده است و هم فرزند 
شهید؛ همسر و فرزندان بزرگوار ایشان که امامان 
معصوم ما بودند، نیز همگی به شهادت رسیده اند.

وی ادامه داد: پس هرگاه شــما خانواده های 
شــهدا یاد عزیزان شــهیدتان در دل تــان زنده 
می شــود که ممکن اســت در ابتدا با غم همراه 
شود، بهترین شخصیتی که یادش با شما همراهی 
می کند و غــم را می زداید وجود مبارک حضرت 
زهرا ســالم اهلل علیها اســت که به شــما آرامش 
می دهــد و با کمی تأمل بیشــتر به خود افتخار 

می کنید.
قاآنی بیان کرد: جبهه مقاومت هم فکری و 
هم دینی و اسالمی است و ما به عنوان یک شیعه 
مفتخریم که تمام رهبران ما بالاســتثنا شــهید 
شده اند. هیچ مکتبی را در دنیا این گونه نخواهید 
یافت. خانواده های شهدا پرچم دار مسیری هستند 
که ساالر شهیدان این راه با عزت را مستحکم تر 
ساخت. این پرچم آن قدر در دنیا عزیز شده است 
که هــر انســان آزاده ای از آن تبعیت می کند و 
الهام بخش آزادگان عالم شده است. خانواده های 

شهدا در عمل این ارزش بزرگ را نشان داده اند و 
عزیزان شان را در این راه تقدیم کرده اند.

نهادینه سازی فرهنگ مقاومت
وی افزود: در همین ســال های اخیر دیدیم  
که شــهدای مدافع حرم، چطور غم، ســختی و 
فشاری که آمریکا و رژیم صهیونیستی با همراهی 
حکومت های فاســدی که درکشورهای مرتجع 
اطراف برای مردم منطقه مــا به وجود آوردند، را 

از بین  بردند.
فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشان کرد: 
در دفــاع نظام جمهوری اســالمی ایران جلودار 
بوده اما مقاومت منحصر به دفاع نیســت؛ وقتی 
درون این حکومت الهی را نگاه می کنیم، شــاهد 
نهادینه سازی فرهنگ مقاومت در تمامی جنبه ها 
هســتیم.ما بیش از 4۰ سال است که در شرایط 
تحریم به سر می بریم؛ تحریم متعلق به سال های 
اخیر نیست و در همه دوره ها تحریم به اقتضای 

شرایط همان دوره به ما تحمیل شده است.
وی یادآور شــد:در دوران دفــاع مقدس به 
دلیل تحریم بــرای ابتدایی ترین امکانات دفاعی 

می ماندیم اما هیچگاه این جبهه احساس توقف 
و به بن بست رسیدن نکرد . ما برای سالح دفاعی 
مشــکل داشتیم؛ در اوایل جنگ از همین مشهد 
مقــدس، ۳ اتوبوس برای اعزام به جبهه های حق 
علیه باطل آماده حرکت شد که تنها سالح مورد 

نیاز ۲ اتوبوس تامین شد.
ســردار قاآنــی ادامــه داد:در انتهای جنگ 
تحمیلی به دنبال سیم خاردار بودیم اما این کاالی 
عمومی به دلیــل تحریم بودن واگذاری اش به ما 
پیدا نمی شــد؛ در مقاطع دیگری از دفاع مقدس 
برای اینکه خشکی از ما گرفته شده بود رزمندگان 
ما برای مبارزه در آب ســرد کارون نیاز به لباس 
غواصی داشتند اما تحریم بودیم و هیچ کشوری 
به ما لباس غواصی نداد. نفت ما را تحریم کردند و 
قیمت آن به حدود 1۰ دالر رسید که دیگر بیرون 
آوردن آن از داخل زمین توجیه اقتصادی نداشت؛ 

این کشور ایستاد و مقاومت کرد.
وی گفت: مقاومــت ابعاد مختلفــی دارد؛ 
شهدای سالمت ما نیز در جبهه مقاومت بهداشت 
و سالمت مردم با عشق و اعتقاد تالش و مجاهدت 

کردند؛ کشوری که در مقطعی روزانه حدود 7۰۰ 
جان باخته کرونایی داشــت بــا تالش های این 
عزیزان به جایی رســید که امروز تعداد فوتی ها 

بعضا به زیر ۳۰ نفر در روز رسیده است.
سردار قاآنی عنوان کرد: ایران اسالمی کانون 
درس مقاومت و دانشــگاه مقاومــت برای همه 
انسانها در سرتاسر دنیاست. با کمال میل و ارادت 
با همه مستضعفان همکاری کرده است و هرکجا 
دست ما رسیده است به مظلومان کمک کرده ایم.
مقاومت در فرهنگ اسالمی دارای یک طهارت و 
پاکیزگی است و هر انسانی در مقابل این طهارت 

به تعظیم وا می دارد.
انتقام از آمریکایی ها
از درون خانه هایشان

به گزارش تســنیم، ســردار قاآنــی اظهار 
داشــت: زمینه انتقام از آمریکایی هــا را از درون 
خانه هایشــان فراهم می کنیم هرجا الزم نیست 
ما به صورت مباشــر حضور داشــته باشیم، هر 
جا که الزم باشــد زمینه انتقام از آمریکایی ها را 
از درون خانه های خودشــان و با افرادی از کنار 

دست خودشــان فراهم می کنیم بدون اینکه ما 
حضور داشته باشــیم. وی خاطرنشان کرد: ما با 
تدبیر خودمان با دشــمنان و جنایت  ترور سردار 
سلیمانی برخورد می کنیم، رفتار و سبک و سیاق 
برخورد ما با سبک و سیاق و رفتار دشمن متفاوت 
اســت.اگر عاقالنی در آمریکا پیدا شــدند که با 
کسانی که جنایت  ترور سردار سلیمانی را مرتکب 
شدند برخورد بکنند، این کار برای آمریکا بسیار 
کم هزینه تر است از اینکه فرزندان جبهه مقاومت 
که هیچ مرزی را نمی شناســند خودشان بروند و 
این انتقام را بگیرند. این انتقام شروع شده است 
ریشه آمریکا به حول و قوه الهی از منطقه کنده 

خواهد شد.
وحشت  تروریست ها

در این باره الزم به ذکر اســت که با گذشت 
ســاعاتی پس از برگزاری مراسم سالگرد شهادت 
سردار سپهبد قاسم سلیمانی و پس از سخنرانی 
ســیدابراهیم رئیسی، که خواسته بود آمران  ترور 
علیه ســردار ســلیمانی در یک دادگاه عادالنه 
محاکمه شوند وگرنه دست انتقام از آستین ملت 
بیــرون خواهد آمد؛ مایک پمپئــو )وزیر خارجه 
دولت  ترامپ و از جمله افراد دخیل در شــهادت 
سردار سلیمانی( در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز 
از دولت جو بایدن خواســت کــه از او و  ترامپ 
حفاظت کنــد. او در این گفت وگو گفت: »این را 
دیدیدم که رئیس جمهور رئیسی درباره این حرف 
زده که رئیس جمهور  ترامپ و من محاکمه شویم 
و اگر این کار عملی نشد، ما را  ترور خواهند کرد، 
واقعاً و عمیقا بی سابقه است و تیم جو بایدن واقعاً 

برای حفاظت از  ترامپ و من مسئولیت دارد.«


