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 كاركرد كليدواژه چرنوبيل
علي عليزاده نوشت:  سؤال: چرا خبرنگاران بی بی سی 
و راديوفردا يكصدا س��قوط بوئينگ۷۳۷ را  چرنوبيل 
جمهوري اس��امي مي نامن��د؟ كارك��رد كليدواژه 

چرنوبيل چيست؟
جواب: شبيه سازي  بي ربط با فاجعه چند سال قبل سقوط شوروي؛ براي 
روحيه به براندازاني كه با ديدن تشييع شهيد سليماني همه اميدشان به 

سقوط جمهوري اسامي را از دست دادند. 
........................................................................................................................

  كنايه يك امريكايي به توئيت ترامپ 
طعنه هالي داگرس دبير وب سايت »ايران  سورس« در »مركز استراتژي 
و امنيت اسكوكرافت« به توئيت فارسي ترامپ؛ ترامپ مي گويد، ما به 
اندازه اي به م��ردم ايران اهميت مي دهيم كه دول��ت من نه فقط ورود 
ايراني ها به خاك اياالت متحده را ممنوع كرده است، بلكه من از طريق 
توئيتر يك روز آنها را تهديد به از بين بردن ۵۲مكان فرهنگي كشورشان 

كردم. پس من عاشق ايراني ها هستم!
........................................................................................................................
  واكنش بازيگر سرشناس به توئيت هاي فارسي دونالد ترامپ

 مارك هميل بازيگر جنگ س��تارگان و صداپيش��ه جوكر در نس��خه 
كارتوني بتمن در توئيتي كنايه آميز با اشاره به ابراز نگراني دونالد ترامپ 

براي مردم ايران باز هم به زبان فارسي نوشت:  
لطفاً از اين واقعيت غافل ش��ويد كه من يك ممنوعيت مسافرت براي 
شما ايجاد كردم و تهديد كرده ام كه سايت هاي فرهنگي شما را بمباران 

مي كنم. 
........................................................................................................................

  قدر حاجي زاده را بدانيم
محمد شلتوكي نيز نوشت: در قاب تلويزيون آرزوي مرگ كرد و ما هم 
عذرخواهي و مسئوليت پذيري او را ستوديم، بدون آنكه از خود بپرسيم 

او براي ما در سال هاي اخير چه كرده است؟
اميرعلي حاجي زاده 10س��ال اس��ت فرماندهي نيرويي را بر عهده دارد 
كه عامل اصلي قدرت س��خت و بازدارنده ايران است و به اذعان بسياري 
از ناظران اهميت و اث��ر راهبردي قدرت آن حتي از نيروي قدس س��پاه 
نيز بيشتر است؛ او طي 10 سال يك انقاب حقيقي را در نيروي هوافضا 
ايجاد كرد و اين نيرو را چه در بعد كمي و چه كيفي ارتقا داد، موشك هاي 
زمين به زمين نقطه زن شد، ايران به باشگاه دارندگان موشك هاي كروز 
زمين به زمين پيوست، سامانه هاي پدافندي را بومي كرد كه يك نمونه 
آن سوم خرداد است، پهپادهاي رزمي كه تا پيش از اين فقط در فيلم هاي 
هاليوودي براي ما قابل مشاهده بود، در زمان فرماندهي او توليد، تسليح 
و به كارگيري شد و ايران به دارنده بزرگ ترين ناوگان پهپادهاي تهاجمي 
بمب افكن در منطقه تبديل شد، جنگنده هاي Su- ۲۲را كه در آشيانه ها 
خاك مي خورد، اورهال و عملياتي كرد. او در 10سال گذشته چه در قامت 
فرمانده نيرو و چه پيش از آن در قامت فرمانده يگان موش��كي، همواره 
عمليات هاي بزرگي را فرماندهي كرده است، حمات موشكي به پايگاه 
اشرف، مقرهاي داعش در ديرالزور، بوكمال، مقر تروريست هاي حدكا، 
پايگاه عين االسد امريكا، عمليات پهپادي در جبهه هاي مقاومت، غنيمت 
گرفتن چندين پهپاد امريكايي از جمله MQ- 1 و RQ- 170 اسكن ايگل 
و...، انهدام پهپادهاي هرمس، گلوبال ه��اوك، نفوذ الكترونيك به مراكز 
كنترل پهپادهاي امريكايي و ده ها اقدام نگفته و سر به مهر ديگر از جمله 
اقدامات سردار حاجي زاده است. هوافضايي كه حاجي زاده ساخته، نه تنها 
امروز يك نيروي مستقل و بي نياز از پش��تيباني است، بلكه امروز به يك 
قطب رفع نيازمندي های ساير نيروي هاي مس��لح تبديل شده است. او 
آنچنان هوافضا را تقويت كرده كه امروز اين نيرو كاماً متكي بر خود است. 
به جرئت مي توان گفت حاجي زاده متر به متر كوهس��تان ها، جنگل ها، 
دشت ها و بيابان هاي كشور را گشته و در بسياري از آنها پايگاه هاي موشكي 
بنا كرده است، شهرهاي موشكي و كارخانه موشك سازي زيرزميني گواهي 
بر اين مدعاست. حاجي زاده نشان داد نه تنها در مديريت نظامي، بلكه در 
مديريت سياسي نيز مي تواند الگوي مطلوبي براي بسياري باشد كه تنها 
با خطاي يك نيروي عملياتي كه از نظر سلسله مراتبي چندين جايگاه با 
او فاصله دارد، تمام آبروي خود را به ميان آورد و مسئوليت آن را به جان 
خريد. اينها فقط چند سطر از كتابي است كه سردار حاجي زاده براي امنيت 
اين كشور رقم زده كه بسياري از آنها ناگفته و بخشي هم در آينده به ثمر 
خواهد نشست، او امروز آبروي سال ها مجاهدت خالصانه اش از كرباي۵ تا 

جبهه هاي مقاومت را هزينه اشتباه ديگران كرد. قدر او را بدانيم. 
........................................................................................................................

  كينه شتري انگليسي ها
علي خضريان نوشت: ساقط شدن هواپيماي اوكرايني همچون شهادت 
حاج قاسم سليماني براي همه مردم ناراحت كننده است، اما اينكه رسانه 
دولتي انگليس كه هفته گذشته حامي تروريسم بوده، امروز در نقش 
صاحب عزا به سپاه و رهبري هجمه مي كند، گوياي كينه اي است كه از 

اركان امنيت همين مردم از جمله قاسم سليماني ها دارد.

در جلسه روز گذشته مجلس عنوان شد
مأموريت الريجاني به كميسيون امنيت ملي 
مجلس درباره سقوط هواپيماي اوكرايني  

رئيس مجلس بعد از توضيحات فرمانده سپاه درباره حادثه سقوط 
هواپيماي اوكرايني گفت: كميسيون امنيت ملي اين موضوع و ابعاد 
آن و نحوه جلوگي�ري از بروز حوادث اين چنيني را بررس�ي كند. 
به گ��زارش فارس، علي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي با اش��اره به 
جلسه غيرعلني ديروز گفت: مجلس از ساعت ۸ صبح ديروز جلسه اي را 
با حضور سردار سامي فرمانده محترم سپاه پاسداران انقاب اسامي 
درباره علمياتي كه انجام ش��د و حادثه ناگواري كه رخ داد و قلب همه 

ملت ايران را جريحه دار كرد، داشت. 
وي افزود: در اين جلس��ه داليل بروز اين اتفاق مطرح ش��د و س��ردار 
س��امي توضيحاتي درباره آمادگي مقابله با اقدامات امريكا و كيفيت 
عملي كه انجام شد و به سقوط هواپيما منجر شد و اشكاالتي كه بود، 

توضيحاتي دادند. 
رئيس مجلس تصريح كرد: اميدواريم با تدابيري كه انجام مي شود به جد 

از تكرار اين حوادث جلوگيري شود. 
الريجاني همچنين از كميسيون امنيت ملي خواست چگونگي سقوط 
هواپيما و ابع��اد آن و نحوه جلوگيري از بروز اينگون��ه حوادث را مورد 

بررسي قرار دهد. 
........................................................................................................................

 طرح شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي 
به كميسيون شوراها بازگشت   

مجلس طرح شفاف س�ازي منابع مال�ي تبليغ�ات انتخاباتي را به 
كميسيون شوراها ارجاع داد. 

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسامي در نشست علني 
ديروز پارلمان با ارجاع مواد باقي مانده طرح شفاف س��ازي منابع مالي 
تبليغات انتخاباتي به كميسيون امور داخلي كشور و شوراها به منظور 

بررسي بيشتر موافقت كردند. 
گفتني اس��ت طراحان اين طرح به منظور تضمين اجراي درست آن، 
برخي بندهاي طرح را مش��مول مجازات درجه۵ ي��ا 6 قانون مجازات 

اسامي كرده اند.

كبري آسوپار
   گزارش

در ماجراي سقوط هواپيماي اوكرايني آنچه بيش 
از اش�تباه پدافندي نيروهاي مس�لح يا هر عامل 
ديگر س�قوط باعث رنجش ش�د، تأكيد سه روزه 
مسئوالن امر بر دخيل نبودن هيچ عمليات نظامي 
در ماجرا ب�ود. اين تأكيد مي توانس�ت نباش�د و 
اگر نياز به تحقيقات و بررس�ي بيشتر براي اعالم 
نظر دقيق ب�ود، يعني ترديد در اينك�ه ماجرا چه 
بوده اس�ت، پس بايد اين ترديد به افكار عمومي 
منتقل مي ش�د، يعن�ي حداقل بيان مي ش�د كه 
نمي دانيم چه اتفاقي افتاده اس�ت و تا زمان پايان 
تحقيقات اوليه صبر كنيد، نه اينكه اطمينان داده 
ش�ود كه هيچ مش�كل نظامي در كار نبوده است. 
نابلدي هاي رسانه اي در ايران اول بار نيست كه فاجعه 
مي آفريند، چه فاجعه اي؟ آسيب زدن به اعتماد عمومي؛ 
آسيبي كه بهانه قرار مي گيرد تا اتفاقات تلخ ديگري روي 
دهد. در اين گزارش، به سه فاجعه رسانه اي كه در سال 
جاري موجب آسيب به فضاي رسانه اي و اعتماد مردم 

به مسئوالن شده  است، نگاهي مي اندازيم. 
   پنه�ان كاري در پرون�ده متهم�ان ت�رور 

هسته اي
مرداد9۸ پخش يك مصاحبه از بي بي سي جنجالي در 
شبكه هاي اجتماعي فارسي زبان ايجاد كرد. اين برنامه 
گفت وگويي با شخصي به نام مازيار ابراهيمي بود كه 
س��ال91 به اتهام نقش آفريني در ترور دانش��مندان 
هسته اي ايران دستگير شده بود. او در فيلمي كه همان 
زمان از او در تلويزيون پخش شد، اعتراف كرده بود كه 
در ترور دانشمندان هسته اي كشورمان نقش داشته و 
براي آموزش به اسرائيل هم رفته است. او اعتراف كرد 
كه مسئول تيم ترور مجيد ش��هرياري بوده و در ترور 
مسعود عليمحمدي نيز نقش داش��ته  است. روشن 
بود كه اين اعترافات و اثبات آن، سرانجامي جز اعدام 
براي او رقم نخواهد زد. با اين حال هفت سال بعد، او در 
صحت و سامت در حال مصاحبه با بي بي سي فارسي 
بود! آيا او به عنوان يك زنداني امنيتي و تروريستي از 
ايران گريخته بود؟ نه، بي گناهي او ثابت شده، غرامت 
گرفته و بع��د قانوني از ايران خارج ش��ده بود. آيا اين 
موضوع به اطاع مردم ايران رسيده بود؟ خير و طبيعي 

بود كه حاال افكار عمومي با شوك مواجه شوند. 
مازيار ابراهيمي ادعاهاي زيادي در گفت وگوي خود 
مطرح كرده بود. راست و دروغ ادعاهاي او در مورد 

شكنجه شدن يا دريافت غرامت ديگر مهم نيست، 
چه آنكه با پنهان كردن موضوع از مردم، اين فرصت 
به وجود آمده كه او هر دروغي را راست جلوه دهد و 

هر راستي از سوي ايران گفته شود، دروغ القا شود.
 از اين منظر، ديگر هيچ توضيحي از سوي ايران هم 
كمكي به حل بحران اعتماد عمومي نمي كرد، زيرا 
مخاطب فقط مي پرسد چرا همان زمان نگفتيد كه او 
تبرئه و آزاد شده و اعترافات تلويزيوني او نادرست بوده 
است، در حالي كه مردم گرچه شايد كمي سخت، اما 
اين را كه افرادي در يك پرونده امنيتي حساس، به 

اشتباه دستگير شده باشند، خواهند پذيرفت. 
   بي اعتنايي به افكار عمومي 

در ماجراي بنزين
بامداد۲۳ آب��ان مردمي ك��ه ب��راي زدن بنزين به 

پمپ هاي بنزين مراجعه كردند، ن��اگاه و بي اطاع 
قبلي متوجه ش��دند بايد مبلغي دو برابر هميش��ه 
پرداخت كنند و تازه مطلع شدند كه قيمت بنزين 
افزايش يافته، كارت سوخت الزامي است و بنزين دو 
نرخي و سهميه بندي شده است. در ماه هاي منتهي 
به چنين روزي، بارها دولتمردان تأكيد كرده بودند 
كه برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين و دو نرخي 
ك��ردن آن ندارند. ش��عارها و نطق ه��اي انتخاباتي 
حسن روحاني هم مؤكد اين بود كه او از اساس طرح 
سهميه بندي بنزين در دوران محمود احمدي نژاد را 
نادرست مي داند، اما حاال خود بنزين را دو نرخي و 
س��هميه بندي كرده بود. از همين رو مردم در هفته 
آخر آبان9۸ با يك شوك خبري مواجه شدند؛ قيمت 
بنزين خاف وعده ها و گفته هاي قبل��ي دو برابر و 

سهميه بندي شده بود. 
طبيعي ا ست كه اعام زمان دقيق براي افزايش قيمت 
و سهميه بندي بنزين مي توانست به سبب صف بندي 
مردم ب��راي ذخي��ره بنزين ارزان قيمت مش��كاتي 
ايجاد كند اما مي ش��د كه اين حد از اطمينان به عدم 
سهميه بندي هم در جامعه تزريق نشود و با مديريت 
فضا، به ش��كل تدريجي مردم را براي آنكه قرار است 
اتفاقي بيفتد، آماده كرد. آنچ��ه در روزهاي بعد و در 
قالب اعتراض و آش��وب رخ نمود، همه به دليل اصل 
ماجراي بنزين نبود بلكه مردم ناراحت بودند كه چرا 
چنين تصميم مهمي بدون اطاع رس��اني عمومي و 
آماده كردن ذهن ملت، اجرايي شده است. حداقل آنكه 
مي شد دولت گفت وگوهاي تلويزيوني با كارشناسان را 
بخواهد كه در مورد اين موضوع صحبت كنند. همين 

صحبت در مورد يك امر، ذهن مردم را براي انجام آن 
آماده مي كند و شوك به جامعه وارد نمي شود. 

   ش�وك رس�انه اي در س�قوط هواپيم�اي 
اوكرايني

در سقوط هواپيماي اوكرايني ما با يك هجمه وسيع 
رسانه اي از سوي غربي ها و عليه ايران مواجه شديم. 
در چنين شرايطي طبيعي بود كه صداوسيما و اهالي 
رسانه و فعاالن مجازي كه اين هجمه را مي ديدند، به 
دفاع از كشور خود در برابر اين ادعاها بپردازند. چه چيز 
آنها را در اين دفاع مصمم كرد؟ اطمينان مسئوالن امر 
به عدم دخالت عامل نظامي در سقوط هواپيما. اين 
اطمينان بخشي به اهل رسانه و به همه مردم سه روز 
به طول انجاميد و در نهايت صبح شنبه شوك خبري، 
همه اهل رس��انه و مردم را فلج كرد. در لحظه، آنچه 
سقوط كرد، اعتبار رس��انه هاي رسمي حامي نظام و 
فعاالن آنها و خصوصاً صداوسيما بود. اشتباه نظامي 
قابل پذيرش بود، اما اطمينان بخشي به اينكه ايران آن 

هواپيما را نزده، مورد پذيرش واقع نشد. 
   اعتبار زدايي از رسانه و مسئوالن

آسيبي كه اتفاقات فوق وارد مي كند، صرفاً آسيب 
به اعتماد عمومي در يك برهه و در يك موضوع و 
نسبت به يك نهاد نيست بلكه اوالً مردم خود را در 
مجموعه حاكميت و مس��ئوالن غريب��ه و نامحرم 
مي بينند كه نه فقط به آنها اعتماد نشده است بلكه 
از اساس مهم نبوده كه آنان چه مي انديشند، ثانياً 
مهم تر آن است كه اعتبار رس��انه و اهالي رسانه از 
دس��ت مي رود و براي موضوعات بعدي كه يقيناً 
نياز به فضاسازي آنان اس��ت، قدرت تاثيرگذاري 
در جامعه را نخواهند داش��ت. رس��انه ابزار دست 
مسئوالن است، اما بي اعتنايي آنان به اهميت رسانه 
و نابلدي در مديريت افكار عمومي باعث مي شود 
مسئوالن عليه خود عمل كنند. در چنين فضايي 
مانور و موج سواري رس��انه هايي كه حامي تحريم 
و جنگ عليه ايران هس��تند روي اف��كار عمومي 
مردم ايران طبيعي به نظر مي رسد. مسئوالن فقط 
متولي نان و آب ملت نيس��تند، مس��ئول خوراك 
فكري مردم هم هستند و وقتي آنان را خالي الذهن 
و بي ساح در جنگ رس��انه اي جهان ارتباطات و 
اطاعات رها مي كنند، در واقع آنان را در حمات 

رسانه اي تنها گذاشته اند.

نگاهي به 3شكست رسانه اي در سال98

چگونه با پنهان كاري ها اعتماد عمومي را قرباني می كنيم!

تعداد كل تجمعات 
اعت��راض��ي در    خبر

آذرماه سال جاري نس�بت به مدت مشابه سال 
گذشته كاهش ۴۶درصدي داش�ته و همچنين 
تع�داد كل تجمع كنن�دگان ني�ز ب�ا كاه�ش 

53درصدي مواجه بوده است. 
به گزارش ف��ارس، چهل و چهارمين جلس��ه س��تاد 
اطاع رس��اني و تبليغات اقتصادي كش��ور به رياست 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور عص��ر ديروز در 
محل وزارت كشور برگزار ش��د. رئيس شوراي امنيت 
كش��ور در گزارش��ي درخصوص وضعيت اعتراض ها 
نسبت به شرايط اقتصادي و معيشتي كه در اين جلسه 
ستاد مطرح و بررسي شد، اش��اره كرد و گفت: تعداد 

كل تجمعات اعتراضي در آذرماه س��ال جاري نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته كاهش ۴6درصدي داشته 
و همچنين تعداد كل تجمع كنن��دگان نيز با كاهش 
۵۳درصدي مواجه بوده اس��ت. وزير كشور در همين 
زمينه جزئيات تفكيك شده اي از روند كاهش تجمعات 
در يك ماهه اخير نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ارائه كرد و گفت: تجمعات كارگري ۴۴درصد، تجمعات 
صنفي ۴۴درصد و تجمعات اقتصادي 6۲درصد، نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذشته كاهش داش��ته است. 

رحماني فضلي به برخي موضوعات مهم مورد نارضايتي 
مردم در عرصه اقتصادي اشاره كرد و گفت: آثار مترتب 
بر سهميه بندي بنزين، كمبود گاز مايع در چند استان 
از جمله استان سيس��تان و بلوچس��تان و نارضايتي 
سپرده گذاران موسسات مالي، از اين جمله هستند كه با 
تدابير الزم برخي از اين نارضايتي مرتفع شده است. در 
چهل و چهارمين جلسه ستاد اطاع رساني و تبليغات 
اقتصادي كشور، همچنين وزير كشور براساس گزارش 
ارائه شده از سوي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان درخصوص وضعي��ت نظارت بر بازار 
و نوس��ان قيمت ها پس از اجراي طرح اصاح قيمت 
س��وخت گفت: قيمت 100قلم كاالي اساس��ي مورد 
بررسي، به طور متوسط حدود ۴درصد افزايش قيمت 
داشته اس��ت و تأثير واقعي و عملي اين طرح بر روند 
افزايش قيمت ها، بسيار كمتر از ميزان افزايش قيمت ها 

در فضاي ادراك عمومي مردم است. 
همچنين وزير كش��ور در پايان اين جلسه ضمن مرور 
برخي موضوعات اساس��ي در عرصه اقتصادي كشور و 

ابعاد اطاع رساني آن، با تأكيد بر استمرار پيگيري هاي 
دقيق براي صيانت از تثبيت قيمت ارز از س��وي بانك 
مركزي، تأكيد كرد: انتظار داريم نوساناتي كه در روزهاي 
پشت سر گذاشته در اين زمينه ش��اهد بوديم، بيش از 
پيش كنترل شود. رئيس ستاد اطاع رساني و تبليغات 
اقتصادي كشور همچنين به ادامه بررسي بودجه سال 
آينده و تاثيرات آن در سطح جامعه اشاره كرد و ضمن 
تأكيد براهميت نقد كارشناسانه بودجه و ابعاد مختلف 
آن، برخي گفتارهاي سياسي رس��انه اي غيرمسئوالنه 
مطرح شده در فضاي بررسي هاي بودجه را غيرسازنده 
برشمرد و از همه فعاالن اين عرصه خواست تا در اظهار 
نظرها و مواجهات رس��انه اي، از آمار و داده هاي دقيق، 

كارشناسي شده و مستند استفاده كنند.

رحماني فضلي عنوان كرد

كاهش ۴۶درصدي تجمعات اعتراضي در آذرماه نسبت به سال گذشته

   خبر
سخنگوي دولت:

هيچ توصيه اي به اقدام نيابتي عليه امريكا نكرده ايم 
ايران هيچ توصي�ه اي به اق�دام نيابتي علي�ه امريكا به 
كس�ي نك�رده  اس�ت و امريكايي ه�ا ب�ه  واس�طه هاي 
مختلف نگراني هاي خود را در اين ب�اره به ما مي گويند. 
به گزارش فارس، علي ربيعي سخنگوي دولت در مورد ترس 
امريكايي ه��ا از انتقام گروه هاي مقاوم��ت در منطقه، گفت: 
امريكايي ها به واس��طه هاي مختلف نگراني هاي خود را به ما 

مي گويند. 
وي ادامه داد: امريكايي ها كاري كردند كه فكر نمي كردند اين 
قدر نگراني به بار آورد. من يك روز سخنراني سردار سليماني 
را گوش مي كردم كه گفت »ترامپ قمارب��از« فكر كردم به 
خاطر اينكه او در بح��ث قمارخانه فعالي��ت اقتصادي دارد، 
سردار سليماني از اين لقب استفاده كرده است، اما ترامپ در 
روابط بين الملل هم مانند يك قمارباز بازي مي كند و منافع 

و مصلحت امريكا را به قمار گذاشته است. اين قماربازها يك 
زمان هرچه دارند رو مي آورند و تصور حركت ديگر را ندارند. 
س��خنگوي دولت خاطر نش��ان كرد: ام��روز امريكايي ها در 
مورد نيروهايي كه در منطقه هستند نگراني هايي دارند. من 
اعام مي كنم هي��چ توصيه اي به اق��دام نيابتي به هيچ كس 

نكرده ايم. 
ربيعي تأكيد كرد: ما هميش��ه ش��فاف و واضح مثل همين 
عملياتي كه در عين االس��د انجام داديم، مث��ل زدن پهپاد و 
توقيف كش��تي آنها را اعام كرديم. سخنگوي دولت تصريح 
كرد: هر اقدامي كه انجام دهيم اعام مي كنيم و هيچ توصيه 
به هيچ كس نيز انج��ام نداده ايم، اما به نظر م��ن اگر امريكا 
مي خواهد نگران��ي اش را برطرف كند مي توان��د با خروج از 

منطقه پيامي به كشورهاي منطقه دهد.

سخنگوي مجلس خبر داد

بررسي علل حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني از سوي مجلس 
مقصران و مسببان حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني و علت آن 
را مورد بررسي قرار مي دهيم و با خانواده قربانيان اين حادثه نيز 

همدردي مي كنيم. 
به گزارش تسنيم، اس��داهلل عباسي س��خنگوي هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسامي در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پس از ترور حاج قاسم 
سليماني در يك شرايط جنگ ناش��ناخته اي قرار گرفتيم و امريكا نيز 
تهديد كرده بود كه اگر ايران عكس العملي نشان دهد، ۵۲نقطه كشور را 
مورد هدف قرار مي دهد، هدف ما فقط انتقام نبود بلكه عوامل بازدارندگي 
را نيز بايد در نظر مي گرفتيم. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد: 
از آنجايي كه بعد از هدف گيري پايگاه عين االسد همه نيروهاي نظامي 
كش��ور در حالت آماده باش كامل بودند، به صورت همزمان هواپيماي 
اوكرايني نيز از مقابل سامانه حركت كرده و متأسفانه مأمور پدافند به 
دليل آنكه از پيش اعام شده بود كه احتماالً موشك هاي كروز نقاطي از 

ايران را نشانه گيري مي كنند، به اشتباه هواپيماي مسافربري اوكرايني 
را به تصور اينكه موشك كروز است، مورد اصابت قرار مي دهد. عباسي با 
بيان اينكه تأخير در اعام خبرعلت سقوط هواپيماي اوكرايني به دليل 
پنهانكاري نبوده است، ادامه داد: بعد از اين حادثه، ستاد كل نيروهاي 
مسلح و سپاه تيمي را تش��كيل دادند تا همه جوانب سقوط هواپيماي 
اوكرايني را مورد بررسي قرار دهند و مشخص شد كه علت مورد اصابت 
قرار گرفتن هواپيماي اوكرايني خطاي انساني بوده و به همين جهت 
عذرخواهي كردند. وي گفت: مجلس در راس��تاي وظايف خود بحث 
تقويت دفاعي كشور و تاش براي عدم تكرار اتفاقات اين چنيني را در 
دس��تور كار قرار مي دهد و بر مبناي اصل سوم قانون اساسي در زمينه 
اقتدار كشور تاش مي كند، همچنين مقصران و مسببان حادثه سقوط 
هواپيماي اوكرايني و علت آن را مورد بررسي قرار مي دهيم و با خانواده 

قربانيان اين حادثه نيز همدردي مي كنيم.

دش�من كينه توز ملت ايران، ۴۰س�ال در تيررس پاسداران 
ب�ود و ام�روز مي خواه�د به خاط�ر ي�ك اش�تباه نظامي و 
كشته شدن مسافران مظلوم ايراني از س�پاه انتقام بگيرد. 
به گزارش مهر، حجت االسام علي ش��يرازي نماينده ولي فقيه 
در نيروي قدس س��پاه در بيانيه اي پيرام��ون حادثه هواپيماي 
اوكرايني، تأكيد كرد كه دشمن كينه توز ملت ايران، مي خواهد 
به خاطر يك اشتباه نظامي و كشته شدن مسافران مظلوم ايراني 
از س��پاه انتقام بگيرد. در اين بيانيه آمده است: سپاه پاسداران 
انقاب اسامي از بدو تولد، هدفش را دفاع از اسام ناب محمدي 
)صلي اهلل عليه و آله و س��لم( و حمايت شبانه روزي از شما ملت 
ش��ريف و عزيز ايران قرار داد. يك روز دش��منان در كردستان 
توطئه كردند تا امنيت ايران و مردم غيور ك��رد را از بين ببرند. 
پاسداران جان بر كف براي دفاع از شما مردم، وارد ميدان شدند. 
آن روز در كردستان سر پاسداران را بريدند، آنان را در ديگ آب 
جوشان انداختند، سرش��ان را بر باالي ني بردند، اما آنها خم به 
ابرو نياوردند و براي دفاع از ايران اسامي و مردم مسلمان كرد، 
تا بدان جا س��ختي را به جان خريدند كه امنيت به كردس��تان 
برگشت. در مبارزه با منافقين، پاسداران شما، تكه تكه شدند. به 

اسارت رفتند. جانباز شدند. 
حجت االس��ام ش��يرازي تأكيد كرده اس��ت: در دوران جنگ 

هشت ساله، پاسداران ش��ما، همت ها و زين الدين ها و باكري ها 
و خرازي ها و باقري ها و هزاران پاس��دار جان بر كف، شهادت و 
جراحت و اسارت و سختي و درد را تحمل كردند تا مانع نابودي 
جمهوري اسامي ش��وند. در اين مسير از هس��تي گذشتند و 
امنيت و آرامش و آس��ايش را براي ملت بزرگ ايران به ارمغان 
آوردند. همين پاس��داران پس از جنگ هشت س��اله، در مقابل 
قاچاقچيان، ضدانقاب داخلي و خارجي براي دفاع از مرزهاي 
كشور و مرزهاي اعتقادي و آرماني ايستادند و نگذاشتند دشمن 

به امنيت ملت شريف ايران آسيب برساند. 
همين پاسداران در افغانس��تان و س��وريه و عراق و لبنان عليه 
تروريس��ت ها و امريكا و رژيم غاصب صهيونيستي جنگيدند، از 
حرم اهل بيت )عليهم الس��ام( و از آرمان هاي ملت ايران دفاع 
كردند و نگذاشتند پاي دشمن به ايران اسامي باز شود و امنيت 

شما مردم را به خطر اندازد. 
   دشمن به دنبال انتقام گرفتن از سپاه است

در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است: آخرين قربانيان 

سپاه سپهبد پاس��دار حاج 
قاس��م س��ليماني فرمانده 
نيروي ق��دس و همراهانش 
بودند كه براي دفاع از انقاب 
مردم ايران و ارزش هاي شما 
جان خ��ود را تقديم كردند. 
پاس��داران و س��پاه همواره 
خاري در چش��م دشمنان 
شما مردم بوده اند. داغي كه 
پاسداران و نيروي هوافضاي س��پاه در دو سال قبل بر دل رژيم 
صهيونيستي گذاشتند و با شليك شش موشك انتقام از جنايات 
آنان گرفتند و دل ملت ايران را ش��اد كردند، هنوز تازه اس��ت. 
همين پاس��داران براي پاسخ دادن به درخواس��ت ملت ايران و 
براي انتقام از خون شهداي 1۳دي ماه 1۳9۸ در روز چهارشنبه 
1۸دي ماه با شليك 1۵موشك به پايگاه هاي امريكايي در عراق، 
دل مردم را ش��اد كردند. در ادامه اين بيانيه با اشاره به ماجراي 

اين روزهاي سقوط هواپيماي اوكرايني تأكيد شده است: دشمن 
كينه توز ملت عزيز ايران، ۴0سال در تيررس پاسداران شما بود و 
امروز تصور مي كند به خاطر يك اشتباه نظامي و شليك موشك 
به هواپيماي اوكرايني و كشته شدن 1۴۷مسافر مظلوم ايراني از 
سپاه پاسداران انقاب اسامي انتقام بگيرد. امروز سپاه در كنار 

تمامي خانواده هاي عزيز و شريف و داغدار اين حادثه است. 
   پيوند ميان مردم و سپاه گسستني نيست

در بخش پاياني اين بيانيه تصريح شده است: سپاه امروز با سپاه 
ديروز هيچ فرقي نكرده است. تفكر تمامي پاسداران تفكر سردار 
رشيد حاج قاسم سليماني است، همه ما حاضريم هستي مان را 
براي ملت سربلند ايران اس��امي بگذاريم. ما اجازه نمي دهيم 
دشمنان ملت ما، امريكای جهانخوار و رژيم غاصب صهيونيستي 
و ايادي حلقه به گوش آنان به بهانه ش��ليك به هواپيما، از مردم 
ايران انتقام بگيرند. ما با تمام قدرت در برابر توطئه هاي دشمنان 
مي ايس��تيم و از مردم و تمامي داغداران مظلوم حادثه 1۸دي 
ماه دفاع مي كنيم و همچنان امنيت را به اي��ران و ايراني هديه 
مي نماييم. هدف از پاسدار شدن ما، حفظ جان ملت ايران و حفظ 
آرمان ها و ارزش هاي شما مردم است. پيوند مردم و سپاه و سپاه و 
مردم ناگسستني است. دشمنان تصور نكنند كه مي توانند از اين 

روزنه استفاده كنند و به اميال شوم خود برسند.

نماينده ولي فقيه در نيروي قدس سپاه:

دشمن مي خواهد از سپاه انتقام بگيرد

دفاعی
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