
  قضائی

پروژه هاي مقدماتي فتنه ۹۸
پيش از اين گفته بوديم، برخالف مدل براندازي جرج سوروس، مدلي كه در 
فتنه ۸۸ تجربه شد و به انقالب هاي )بخوانيد كودتاهاي( رنگين و مخملين 
مشهور شد و بر اساس يك نسخه ۹۸ بندي بر »پرچمداري يك حزب سياسي 
داخل حاكميت«، »به ميدان آوردن مردم«، »دوقطبي س��ازي جامعه« و 
»استمرار حركت تا براندازي كامل« تأكيد داشت، فتنه  ۹۸ بر اساس مدل 
جديد براندازي، بر »حركت هاي خش��ن و آشوب گرانه اعتراضي مردمي«، 
»جنبش هاي اجتماعي به ظاهر بي سر« و »اعتراض به مشكالت اقتصادي و 
معيشتي« كه از سوي شبكه سازماندهي شده براندازي هدايت شده و متعاقب 
آن از سوي يكي از جريانات سياسي داخلي مورد حمايت قرار گرفته و با سرعت 

باال از وضعيت اجتماعي به سياسي و حركت به سمت براندازي تأكيد دارد. 
 بر اساس قرائن و شواهد و مستندات موجود، فتنه ۹۸ براي اوايل زمستان و 
سال نو ميالدي طراحي و برنامه ريزي شده بود اما فرصت طاليي ناشي از تغيير 
ناگهاني قيمت بنزين، سبب تغيير زمان اجرا به آبان ماه شد و ضمن تحميل 
خسارات جاني و مالي با هوشياري و حضور تحسين برانگيز مردم و تفكيك 
صفوف مردم از براندازان و آشوب گران كنترل شد. مرحله دوم فتنه ۹۸ اين 
روزها  در دستور كار فتنه گران و شبكه نفوذ و برخي جريانات سياسي دلبسته 
غرب قرار گرفته است.  موفقيت فتنه ۹۸ مستلزم تحقق و موفقيت سه پروژه 

كليدي توسط ايادي داخلي و شبكه نفوذ به شرح زير است: 
۱ - اولين نياز فتنه گران در جنگ هنگ كنگي )نسل چهارم( از كار انداختن 
چرخ اجرايي كش��ور و اجراي پروژه بي دولت سازي، هرج و مرج و بي ثباتي 
سياسي است كه با اسم رمز »استعفا« در حال اجراست. اين پروژه با شدت و 
حدت در تمامي اليه هاي اجرايي اعم از شوراي شهر، قوه مجريه و... توسط 
اصالح طلبان تندرو و با استفاده از ظرفيت رس��انه اي مكتوب و مجازي و با 
حمايت مراكز سايبري خارج از كشور در حال اجرا است. بديهي است چنانچه 
اسم رمز آشوب طلبان شكل عملياتي به خود بگيرد هيچ حد يقفي نداشته 
و تا از كار انداختن كامل ساختار اجرايي نظام استمرار خواهد يافت. يكي از 
اهداف شومي كه جريان فتنه از پروژه بي دولت سازي دنبال مي كند »ناتوان 
سازي دولت در برگزاري انتخابات« در تاريخ دوم اسفند و تسري بي ثباتي 

به ساير قوا است. 
۲ - پروژه منفورسازي نيروهاي امنيتي و انتظامي دومين نياز آشوب طلبان 
است. هدف از اجراي اين پروژه ناكارآمد كردن نهادها و ارگان هاي امنيتي و 
انتظامي در برخورد با آشوب گران به هنگام بروز اغتشاش و آشوب است. اسم 
رمز اين پروژه »خونخواهي كش��ته هاي هواپيماي اوكرايني« است. مراكز 
سايبري دشمن در آلباني، رياض، لندن و... با همكاري شبكه نفوذ سازماندهي 
شده در داخل و هدايت و مديريت رسانه هاي بيگانه مأموريت توليد محتوا و 
بمباران اخبار دروغين و جعلي براي تأثيرگذاري بر افكار عمومي را برعهده 
دارند. متأسفانه نقش اصالح طلبان در اين پروژه نيز غيرقابل كتمان است. 
عدم حمايت و همراهي نمايندگان اصالح طلب از »نامه حمايت از س��پاه 
در مجلس« نمونه اي از اين حقيقت تلخ و همراهي آنان با جريان فتنه ۹۸ 
است. همچنين در شرايطي كه آشوب گران با سوءاستفاده از حادثه سقوط 
هواپيما به هنجارشكني و فضاسازي و توليد خوراك براي دشمن مشغول 
هستند و در حالي كه شخص سفير روباه پير در بين آشوب گران حضور پيدا 
كرده، درخواست هاي بي موقع برخي از اصالح طلبان براي برگزاري تجمع، 
نمونه آشكار ديگري از همراهي اصالح طلبان با جريان فتنه است. بديهي 
است كه استمرار اين پروژه به بي اعتبارسازي س��ه دستگاه مهم: »نيروي 
انتظامي«، »وزارت ا طالعات« و »قوه قضائيه« مي انجامد. يادآوري مي گردد 
اين همان پروژه اي است كه در سال ۷۸ نيز منجر به آسيب ديدن جدي اين 

سه نهاد گرديد. 
۳ - س��ومين نياز مهم آش��وب گران در تحقق فتنه اجراي پروژه بي اعتبار 
سازي از رس��انه ملي اس��ت. عصبانيت فتنه گران از عملكرد موفق صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي در انعكاس س��ريع و به موقع، درست و شفاف و 
ارائه تحليل هاي مناسب توسط صدا و سيما در مرزبندي مردم معترض با 
آشوب گري در فتنه آبان ماه به هيچ وجه قابل پنهان كردن نيست و به همين 
دليل است كه جريان فتنه با عصبانيت تمام بر بي اعتبارسازي صدا و سيما 
اصرار دارند. رسانه ملي بي شك مهمترين نقش در »تبيين حقايق«، »منزوي 
كردن آشوب طلبان« و »به ميدان آوردن و بسيج مردم عليه آشوب گران« را 
برعهده داشته و بي اعتبارسازي رسانه ملي منجر به اعتماد مردم به فضاي 

مجازي و رسانه هاي دشمن و... مي گردد. 
اينك »ضعف هاي موجود در ساختار و الگوهاي مديريتي كشور كه با »عدم 
استفاده درست از ظرفيت هاي داخلي«، »اعتماد به دشمن و دل بستن به 
حل مشكالت از طريق مذاكره«، »بهره گيري از الگوهاي ليبراليستي و 
اشرافي گري« و... منجر به آسيب ديدن اقتصاد، فرهنگ و معيشت مردم 
شده«، »وقايع اخير و حادثه دلخراش سقوط هواپيما«، »اعالم نتايج بررسي 
صالحيت ها توسط شوراي نگهبان« و... همگي بهانه هاي مناسب براي 
تالش دشمن براي تحقق سه پروژه مذكور در اختيار آشوب گران قرار داده 
است. همه مسئوالن، دولتمردان، اصحاب رسانه، جريانات سياسي، نخبگان 
و... بايد بدانند كه در ش��رايط فعلي كه ملت ايران در وداع با سردار دل ها 
سنگ تمام گذاشته و با اقدام شجاعانه و راهبردي سپاه، اقتدار و هژمون 
شيطان بزرگ در هم شكس��ته و امريكا منتظر زمان مناسب براي انتقام 
گيري از ملت قهرمان ايران است حفظ وحدت و آرام سازي اوضاع از اوجب 
واجبات بوده و هر گونه سخن و اقدام در مسير تخريب و تضعيف نيروهاي 
مسلح به ويژه سپاه مقتدر، بي اعتبارسازي رسانه ملي، دميدن در سرناي 
شيطاني استعفا و... بي شك به منزله همراهي با فتنه گران و كمك به تكميل 
پازل دشمن تلقي شده و اقدام كنندگان حتماً بايد در اين باره به مردم و 
دستگاهاي ذي ربط اعم از قضايي، امنيتي و... پاسخگو باشند كه همان گونه 
كه براي دشمن بيروني دوران بزن در رو تمام شده قطعاً براي شبكه نفوذ و 

جريانات دوزيست داخلي نيز دوران بزن در رو تمام شده است. 

عبداهلل متولیان

رئيس قوه قضائيه اطمينان داد

رسيدگي به پرونده سقوط هواپيما بدون هيچ مالحظه ای

رئيس قوه قضائيه، س�پاه پاس�داران انقالب 
اس�المي را مص�داق »اش�داء عل�ي الكف�ار، 
رحماء بينهم« دانس�ت و با بيان اينكه جامعه 
و م�ردم عزيز م�ا در جري�ان حادثه س�قوط 
هواپيم�اي اوكراين�ي ق�دردان ش�فافيت و 
خض�وع فرزندان خ�ود در س�پاه هس�تند، 
تأكيد ك�رد كه ب�ه هيچ عن�وان اج�ازه موج 
س�واري و سوءاس�تفاده ع�ده اي مع�دود از 
خون قرباني�ان اي�ن حادث�ه را نخواهيم داد. 
به گزارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در جلسه شوراي عالي 
قوه قضائيه با بيان اينكه ش��هادت سردار رشيد و 
س��رافراز اسالم، حاج قاسم س��ليماني قلب همه 
مردم مسلمان و آزاديخواه را جريحه دار كرد، اين 
اقدام تروريستي امريكا را نقض بي سابقه موازين 
و كنوانس��يون هاي بين المللي دانست و تصريح 
كرد: از آنجا كه سردار شهيد س��پهبد سليماني 
نماد مبارزه با تروريسم و حمايت از مظلومان بود، 
قطعاً اقدام امريكا در به ش��هادت رساندن ايشان 
قابل تعقيب اس��ت و مجامع حقوقي جهان بايد 
اين نقض آشكار قوانين بين المللي را فرياد بزنند 
زيرا در غيراين صورت، جلوي ساير اقدامات ناقض 

موازين بين المللي را نمي توان گرفت. 
    گريبان رئيس جمهور تروريست امريكا 

را رها نخواهيم كرد
رئيس قوه قضائيه با اشاره به لزوم همكاري ستاد 
حقوق بشر جمهوري اسالمي، وزارت امور خارجه 
و س��اير بخش ها براي پيگيري اين اقدام، افزود: 
بايد گريب��ان رئيس جمهوري امري��كا به عنوان 
اولين متهم اين اقدام تروريس��تي گرفته ش��ود 

و مورد تعقيب ق��رار گيرد. اين ش��خص بايد در 
يك دادگاه عادالنه بين المللي محاكمه ش��ود و 
قطعاً وجدان های بيدار در جهان، امت اس��المي، 
ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي، قوه قضائيه 
و ساير دستگاه هاي مس��ئول، اين موضوع را رها 

نخواهند كرد. 
آيت اهلل رئيس��ي با اشاره به تش��ييع شكوهمند 
و ميليوني پيكر س��رداران مقاوم��ت در ايران و 
عراق، اي��ن روي��داد را حركتي ش��گفت انگيز و 
غيرقابل پيش بينی توصيف ك��رد و با بيان اينكه 
امروز نفرت عميق نسبت به امريكايي ها در جهان 
اسالم بي سابقه اس��ت، افزود: من به عنوان يكي 
از مسئوالن نظام جمهوري اس��المي، خاضعانه 
و متواضعانه از حضور با ش��كوه مردم عزيز ايران 
و عراق در مراس��م تش��ييع پيكر مطهر شهداي 
مقاومت قدرداني و تشكر مي كنم و از سويداي دل 
قدردان اين حماسه ماندگار كه نماد ابراز تنفر از 
امريكا و وفاداري نسبت به ارزش های اسالمي و 

همچنين حمايت از مقاومت بود، هستم. 
    اقدام موش�كي سپاه ش�ليك به هيمنه 

نظامي امريكا بود
رئيس قوه قضائيه در ادامه پاس��خ موشكي سپاه 
به پايگاه نظامي امريكا پس از ش��هادت س��ردار 
سليماني را دقيق، قدرتمندانه و حكيمانه دانست 
و با بيان اينكه چني��ن اقدامي عليه منافع امريكا 
در ۷0 سال اخير بي سابقه بوده است، اظهار كرد: 
آنچه در اين قضيه كه به ماش��ين جنگي دشمن 
لطمه وارد كرد اهميت دارد، اين است كه هيمنه 
نظامي امريكا هدف قرار گرفت و از اين جهت بايد 
از همه فرماندهان و نيروهايي كه در اين عمليات 

شركت داشتند، تشكر كرد. 
آيت اهلل رئيس��ي ادامه داد: البته اين سيلي سپاه، 
پايان كار نيس��ت و همان گونه ك��ه مقام معظم 
رهبري نيز تأكيد فرمودند، مسئله مهم، اساسي 
و راهبردي، خروج امريكايي ها از منطقه اس��ت 
و ما قطعاً اين موض��وع را مجدانه دنبال مي كنيم 
تا شرارت آنها در منطقه خاتمه يابد و با بازگشت 
به خانه شان، كشورهاي منطقه بتوانند در مورد 

امنيت و سرنوشت خود تصميم بگيرند. 
  اراده نظ�ام اس�تيفاي كام�ل حق�وق 

جان باختگان
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از س��خنان 
خود، س��قوط پرواز ۷5۲ تهران – كيف را اتفاقي 
ناگوار و غم انگيز دانس��ت و با بيان اينكه حقيقتاً 
غم بزرگي بر دل همه مردم و مسئوالن نشست، 
خاطرنش��ان كرد: يكي از ابعاد مه��م اين حادثه، 
مس��ئله حقوقي آن اس��ت كه بايد دنبال ش��ود؛ 
بنابراين همه مردم عزيز مطمئن باشند كه تمامي 
حقوق مادي و معنوي جان باختگان و خانواده های 
اين عزيزان، به صورت كامل استيفا خواهد شد و 

اراده نظام نيز بر اين استوار است. 
   اجازه نمی دهيم روي خون جان باختگان 

موج سواري شود
آيت اهلل رئيسي، رس��يدگي قضايي به اين حادثه 
را يكي ديگر از ابعاد مهم آن برشمرد و ادامه داد: 
رسيدگي هاي ابتدايي در كميسيون هاي تخصصي 
و فن��ي انجام ش��د زيرا اي��ن حادثه، ابع��اد فني 
پيچيده اي دارد كه بايد مورد توجه باش��د. ادامه 
بررسي ها را به س��ازمان قضايي نيروهاي مسلح 
واگذار كرديم كه اين سازمان نيز با بهره مندی از 

قضات برجسته و همچنين استفاده از كارشناسان 
متبحر به پرونده رسيدگي مي كند و مردم عزيز ما 
اطمينان داشته باشند كه تأكيد ما، اجراي عدالت 
در اين خصوص بدون هيچ گونه مالحظه اي است. 
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: در اين ميان، 
متأسفانه امريكا و برخي همدستان آن در عمليات 
ترور س��رداران مقاومت كه از سيلي سپاه آسيب 
ش��ديدي ديده اند، به دنبال ايج��اد فضايي براي 
سوءاس��تفاده از خون پاك عزي��زان ما در حادثه 
سقوط هواپيما هس��تند اما بايد بدانند كه امروز 
جان باختگان اي��ن حادثه، عزي��زان اين ملتند و 
جايگاه خانواده های ش��ان براي همه مسئوالن و 
مردم بسيار محترم است و مسئوالن نيز به دنبال 
استيفاي حقوق آنها هستند؛ بنابراين اجازه موج 
سواري و سوءاستفاده از خون قربانيان اين حادثه 

تلخ را به هيچ كس نخواهيم داد. 
  خط قرمز ملت ايران امنيت كشور است

آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه امروز امريكا، انگليس 
و كشورهايي كه نفرت عمومي از خود را ديده اند 
به دنبال جبران آبروي از دست رفته هستند، خط 
قرمز ملت ايران را امنيت كشور دانست و هشدار 
داد: عوامل امريكا و كشورهاي بيگانه اگر بخواهند 
با بهانه قرار دادن موضوعي كه بيش و پيش از هر 
كس مورد توجه نظام جمهوري اس��المي است، 
افكار عمومي را مشوش كنند و سوار بر موج شوند، 
مطمئن باشند ملت به آنها اجازه اين كار را نخواهد 
داد و نيروهاي امنيتي و انتظامي نيز اين موضوع 

را دنبال مي كنند. 
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: امروز س��پاه بيش 
از هر مجموعه اي به دنبال كشف حقيقت در اين 
حادثه است و همانگونه كه همه مشاهده كردند، 
فرماندهان عالي سپاه كه شجاعانه مقابل دشمن 
مي ايستند، متواضعانه و خاضعانه به پيشگاه ملت 
گزارش دادند و بر اين مبنا مي توان آنان را مصداق 

»اشداء علي الكفار رحماء بينهم« دانست. 
  بايد فرصت سوءاس�تفاده را از دش�من 

گرفت
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه اين شفافيت و تواضع 
در گزارش دهي در كنار ايس��تادگي و شجاعت 
مقابل دش��من، مورد تقدير جامعه است، افزود: 
امروز نبايد اج��ازه داد كه دش��منان از اين فضا 
سوءاس��تفاده كنند. مردم عزيز ما ترديد نداشته 
باشند كه با مأموريت مقام معظم رهبري به ستاد 
كل نيروهاي مسلح و پيگيری های قضايي موضوع، 
ابعاد اين حادثه روشن خواهد شد و ما بار ديگر از 
خداوند مي خواهيم كه به خانواده های داغديده، 
صبر و اجر بدهد و همه م��ا نيز در غم اين عزيزان 

شريك هستيم. 
براساس اين گزارش، در اين جلسه حجت االسالم 
بهرامي، رئيس س��ازمان قضايي نيروهاي مسلح 
گزارشي از بررسي هاي اوليه درباره حادثه سقوط 
هواپيماي اوكرايني ارائه ك��رد و در ادامه پس از 
اظهارات برخي مسئوالن قضايي، مصوبات سفر 
استاني رئيس قوه قضائيه به اس��تان البرز مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت. 

      سپاه نيوز: آيين بزرگداشت س��ردار پرافتخار سپاه اسالم شهيد 
سپهبد حاج قاس��م س��ليماني و مجاهد بزرگ ابومهدي المهندس و 
همرزمان شهيدش��ان ، باحضور آحاد مردم شريف و قدرشناس امروز 
)سه شنبه ۲4 دي ماه( از س��اعت ۱0 الي ۱۱و۳0 دقيقه در حسينيه 
فاطمه الزهرا)س( سپاه محمدرس��ول اهلل)ص( تهران بزرگ واقع در 

ميدان سپاه، خيابان پادگان وليعصر )عج( برگزار مي شود. 
      ايرنا: رئيس جمهور در پيام��ي با تبريك انتصاب »هيثم بن طارق 
آل سعيد« به عنوان سلطان عمان ابراز اميدواري كرد، روابط في ما بين 
در دوره زعامت ايش��ان نيز با حكمت و درايت، بيش از پيش و در همه 

زمينه ها گسترش يابد. 
      ايسنا: احمد توكلي در يادداش��تي با عنوان »نمك پاشي بر زخم 
مردم و سوءاس��تفاده از داغ ملي« بيان كرد: در موقعيتي كه فرافكني 
مسئوليت رسم است، يك سردار باشرافت سپاه ) سردارحاجي زاده( در 
منظر ميليون ها بيننده رسماً خود و يگان خود را مسئول شمرد و همه 

عوامل دخيل ديگر را مبرا اعالم كرد. 

ژه
وی

 فقطكارمخالفانانگليسبیاخالقیبود؟ 
روزنامه آرمان در گزارش��ي به ماجراي دستگيري سفير 
انگليس در تجمعي غيرقانوني در تهران پرداخته و تجمع 
دانشجويان مقابل سفارت انگليس را همراه با »شعارهاي 
غيراخالقي« دانست و تلويحاً از آتش زدن پرچم انگليس 
انتقاد كرده اس��ت: »برخي از حاضران پرچم انگلستان را 
به آتش كشيدند تا اعتراض رس��مي مقامات اين كشور را 
در پي داشته باشد. « روشن اس��ت كه هر فرد يا رسانه اي 
مي تواند موضع خاص خود را در قبال يك تجمع يا كيفيت 
آن داشته باشد، اما نكته جالب درگزارش اين روزنامه آن 
اس��ت كه هيچ انتقادي را متوجه انگلي��س و اقدام خالف 
عرف و غيرديپلماتيك سفير اين كشور در تهران نمي كند. 
در توضيح هم به آنچه وزارت خارجه نوشته بسنده مي كند: 
»اولين واكنش رسمي وزارت امور خارجه ايران، واكنش 
سيدعباس عراقچي بود. معاون سياسي وزارت خارجه در 
توئيتي نوشت: »وي بازداشت نشده است، اما به عنوان يك 
بيگانه ناشناس در يك گردهمايي غيرقانوني دستگير شد. 
وقتي پليس به من اعالم كرد فردي دستگير شده كه ادعا 
مي كند سفير انگلستان است، من گفتم غيرممكن است. 
فقط پس از مكالمه تلفني كه با او داش��تم، با تعجب او را 

شناس��ايي كردم. ۱5 دقيقه بعد او آزاد ب��ود«. پس از اين 
اظهارنظر س��يدعباس عراقچي، »راب مك اير« به دليل 
رفتار نامتع��ارف و حضور در تجمعات غيرقانوني توس��ط 
دس��تيار وزير امور خارجه و مدير كل اروپا به وزارت امور 
خارجه فراخوانده شده و مراتب اعتراض رسمي جمهوري 
اسالمي به ايشان و دولت انگليس ابالغ شد. در اين ديدار 
به آقاي مك اير يادآوري گرديد كه حضور سفراي خارجي 
در تجمعات غيرقانوني هيچ تناس��بي با مس��ئوليت هاي 
ايشان به عنوان نماينده سياسي كشور متبوع خود ندارد 
و مخالف مفاد كنوانسيون ۱۹6۱ روابط ديپلماتيك وين 
است و دولت انگلستان مي بايست در اين خصوص توضيح 

دهد. «
اين در حالي است كه اقدام سفير انگليس غيرقانوني بوده، او 
در حال فيلمبرداري از تجمعي غيرقانوني بوده، و اصل حضور 
او هم به عنوان يك ديپلمات خالف موازين اس��ت. حسين 
شيخ االسالم، كارشناس مسائل بين الملل ضمن آنكه حضور 
سفير انگليس در اين تجمع را »مداخله در امور داخلي ايران« 
مي داند، مي گويد: » بنده اگر جاي عزي��زان وزارت خارجه 
بودم همين امروز عذر سفير انگليس را به عنوان يك عنصر 

نامطلوب مي خواستم و او را از كشور اخراج مي كردم. «

  تمجيدیكفعالاصالحطلبازعذرخواهي 
سردارحاجيزاده

سعيد شريعتي، فعال اصالح طلب و از دستگيرشدگان فتنه ۸۸ 
طي يادداشتي در روزنامه اعتماد در اشاره به حادثه هواپيماي 
اوكرايني نوشته است: »گزارش س��ردار حاجي زاده فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران در مورد چگونگي رخ دادن 
حادثه وحشتناك و تأثربرانگيز شليك موشك به هواپيماي 
مسافربري بوئينگ۸00-۷۳۷ در نوع خود بي نظير بود و اين 
براي نخستين بار اس��ت كه نيروي نظامي ايران به صراحت 
اقرار به خطا و اشتباه وحشتناك خود مي كند و مسئوليت آن 
را مي پذيرد و از جامعه بابت اين ضايعه اسفناك عذرخواهي 
مي كند. بر اين جهت در اين اقدام بايد تمجيد كرد، اما در عين 
حال همان طور كه در موضع وزير ارش��اد آمده است به هيچ 
عنوان قانع كننده و رافع پرسش هاي بي شمار افكار عمومي به 
شدت جريحه دار شده كشور از اين حادثه نيست. « نكته اي كه 
سعيد شريعتي نوشته، يعني نخستين بار بودن چنين اتفاقي 
مع األسف درست است. البته شريعتي اين اقرار به خطا را از 
سوي نيروهاي نظامي مي داند، اما در واقع بهتر بود كالن تر به 
موضوع نگاه و اذعان مي كرد كه در مورد ساير مسئوالن هم 

همين طور است و صرفاً در بين نظاميان بار اول نيست. 

وزير دفاع:
 سردار سليماني  براي صلح مي جنگيد

وزي�ر دف�اع و پش�تيباني نيروه�اي مس�لح ب�ا تأكي�د بر اينك�ه از 
اروپ�ا ت�ا آس�يا و امري�كا امنيت ش�ان مره�ون ازخودگذش�تگی 
س�ردار س�ليماني اس�ت، گف�ت: او ب�راي صل�ح مي جنگي�د. 
به گزارش فارس، امير سرتيپ حاتمي در ديدار با سپهبد علي عبداهلل ايوب، 
جانشين فرمانده كل نيروهاي مسلح و وزير دفاع جمهوري عربي سوريه با 
تشكر از ابراز همدردي مسئوالن و مقامات كشور سوريه به مناسبت شهادت 
سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني و جمعي از رزمندگان جبهه مقاومت گفت: 
با شهادت سردار سليماني راه مقاومت همچنان مفتوح است چرا كه مقاومت 

امروز به يك ايدئولوژي و گفتمان در منطقه تبديل شده است.   
سپهبد علي عبداهلل ايوب، جانشين فرمانده كل نيروهاي مسلح و وزير دفاع 
جمهوري عربي س��وريه نيز در اين ديدار با تجليل از ف��داكاري و ايثارگري 
مخلصانه شهيد س��پهبد س��ليماني گفت: اين قهرمان مجاهد در تمامي 
صحنه هاي درگيري با تروريس��ت ها همواره با احس��اس مس��ئوليت و از 
خودگذشتگي در كنار مردم مظلوم سوريه حضوري فعال و تأثيرگذار داشت. 
وي هدف سفر خود به تهران را عرض تبريك و تسليت به ملت و دولت ايران 
بابت شهادت اين الگوي تمام عيار انسانيت عنوان كرد و افزود: رئيس جمهور 
بشار اسد در پيام تسليت خود به رهبر معظم انقالب اسالمي گفتند اقدامات و 
دالوري هاي اين قهرمان مجاهد و نستوه در ذهن و خاطر مردم سوريه و همه 

شرافتمندان و آزادي خواهان جهان جاودانه و ثبت خواهد شد. 
در اين ديدار وزير دفاع سوريه نشان قهرمان جمهوري عربي سوريه را به عنوان 
باالترين نشان نيروهاي مسلح اين كشور از سوي رئيس جمهور بشار اسد به 
وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران جهت تقديم به خانواده شهيد سپهبد قاسم 

سليماني اعطا كرد. 

همه آنچه در ۴۸ ساعت
 پس از سقوط هواپيما گذشت

صبح ش�نبه ۲۱ دي ماه؛ انتش�ار بيانيه س�تادكل نيروهاي مسلح 
كليد حل معمايي اس�ت كه از بام�داد روز چهارش�نبه ۱۸ دي ماه 
و با س�قوط پ�رواز ش�ماره ۷۵۲ هواپيم�اي اوكرايني ايجاد ش�د. 
خبرگزاري فارس در گزارشي نوشت: بوئينگ ۷۳۷ هواپيمايي اوكراين با 
عالمت ثبت UR-PSR كه با شماره پرواز ۷5۲ در ساعت 6 و ۱۲ دقيقه 
صبح از باند فرودگاه بين المللي ام��ام خميني  به مقصد كيف پايتخت 
اوكراين به پرواز درآمده بود، تنها شش دقيقه پس از پرواز و با قطع ارتباط 
با برج مراقبت پرواز در س��اعت  6 و ۱۸ دقيقه در حوالي شهريار سقوط 
كرد و تمام سرنشينان آن كه ۱6۷ مسافر و ۹ نفر خدمه پروازي بودند، 

جان باختند. 
در حالي كه از روز چهارش��نبه تا صبح ش��نبه گمانه زني هاي مختلفي 
پيرامون علت اين سانحه مطرح مي شد، در نهايت صبح شنبه ستادكل 
نيروهاي مسلح با انتشار اطالعيه اي علت سقوط پرواز ۷5۲ را هدف قرار 
گرفتن غيرعمد از سوي س��امانه پدافندي در اثر خطاي انساني عنوان 

كرد. 
اما اينجا سؤالی كه اذهان عموم را درگير خود كرده بود، تأخير 4۸ ساعته 
در اعالم علت سانحه بود كه موجب ارائه اطالعات و تحليل هاي غلط از 
سوي كارشناسان در رسانه ها شد. س��ردار حاجي زاده، فرمانده نيروي 
هوافضاي سپاه مي گويد صبح چهارشنبه به مس��ئوالن اطالع داده كه 
هدفي را زده اند كه تقارن آن با سقوط هواپيما مشكوك است. او همچنين 
مي گويد كه از دقايق اوليه تيم بررسي سانحه و افراد دخيل در اين قضيه 

در قرنطينه قرار داشته اند و اجازه اي براي اطالع رساني نداشتيم. 
سردار حاجي زاده همچنين تأكيد كرده كه تأخير در اطالع رساني به اين 
دليل نبوده كه كسي بخواهد موضوعي را كتمان كند، بلكه روال اين است 
كه ستاد كل نيروهاي مسلح بايد موضوع را بررسي كند كه جمع بندي 
اين موضوع در روز جمعه يعني 4۸ ساعت پس از سانحه صورت گرفت. 

در حقيقت رسيدن به اين علت قطعي كه »هواپيماي اوكرايني با آتش 
سامانه پدافندي سرنگون شده است« از صبح روز چهارشنبه تا صبح روز 
جمعه يعني 4۸ ساعت پس از سانحه به درازا كشيده است كه از روز صبح 
جمعه تا صبح شنبه كه اطالعيه س��تادكل نيروهاي مسلح منتشر شد 
نيز مسائل مربوط به نحوه اطالع رساني و تنظيم بيانيه ها صورت گرفته 
است؛ گرچه اين اقدامات تا جمعه شب انجام شده بود و حتي روز جمعه 
به روزنامه ها نيز اعالم شده بود تا ساعت ۲۲ شب ارسال صفحات خود به 
چاپخانه را به تعويق بيندازند. از سوي ديگر، دريابان علي شمخاني دبير 
شوراي عالي امنيت ملي، ديروز در حاشيه مراسم ترحيم دو تن از شهداي 
اين سانحه، علت تأخير و طوالني ش��دن اعالم دليل سقوط هواپيما را 
بررسي همه عوامل از جمله اقدامات احتمالي دشمن مانند »جمينگ«، 
»هك سيس��تم ها« و »نفوذ« مي داند. ش��مخاني تأكيد كرده است كه 
اثبات هر يك از عوامل تأثيرگذار بر ش��ليك موشك، مي توانست نحوه 
اطالع رسانی و واكنش كشور به اين رخداد را در شرايط كامالً متفاوتي قرار 
دهد. اكنون كه گزاره هايي چون »جمينگ« و »نفوذ« توسط دبير شوراي 
عالي امنيت ملي مطرح شده است، در ادامه به بيان ابعاد و سناريوهاي 
مختلفي كه بررسي آنها مي تواند اعالم علت سانحه را به تأخير انداخته 

باشد خواهيم پرداخت: 
۱- نخستين احتمال فرماندهان در ساعات اوليه همان شليك پدافند و 
اصابت موشك به هواپيما است كه خود مي تواند شامل بررسي سه عامل 

خطاي انساني، خرابكاري و جنگ الكترونيك باشد. 
بررسي احتمال خطاي انساني شامل بازبيني گراف هاي راداري، مكالمات 
درون شبكه اي و بررسي تك تك اقدامات صورت گرفته توسط اپراتور است 
كه وارس��ي و بازبيني آنها نيازمند دقت زياد است. از سوي ديگر بررسي 
احتمال خرابكاري شامل خرابكاري فني يا خرابكاري توسط عامل انساني 
نيز خود نيازمند بررسي دقيق و مصاحبه با عوامل دخيل در ماجرا از جمله 
اپراتورهاي سامانه و عوامل نگهداري س��امانه است. سومين احتمال از 
اين سناريو را مي توان بررسي اقدامات جنگ الكترونيك و ايجاد اختالل 
در رادارهاي شبكه يكپارچه برشمرد. در اين خصوص گزاره ديگري كه 
اين احتمال را قوي مي كند، موفق نبودن تالش اپراتور سامانه پدافندي 
براي برقراري ارتباط با شبكه يكپارچه اس��ت كه سردار حاجي زاده نيز 
يكي از عل��ل احتمالي اين موضوع را جمينگ )جن��گ الكترونيك( نام 
برده است. ديگر موضوعي كه مي تواند اين احتمال را قوي تر جلوه دهد، 
امكان اخالل در رادارهاي پيش اخطار و ايج��اد اهداف كاذب در فضاي 
كشور)موشك هاي كروز( براي آنها با استفاده از ابزارهاي جنگ الكترونيك 
دورايستا توسط ارتش تروريستي امريكا است تا شبكه پدافندي كشور 
را دچار خطا كند چراكه به گفته سردار حاجي زاده و سردار سالمي پس 
از حمله موشكي به پايگاه عين االسد امريكا در خاك عراق، هواپيماهای 

امريكايي بسيار زيادي در اطراف كشور در حال پرواز بودند. 
۲- احتمال دوم را مي توان اصابت همزمان كروز و موش��ك پدافندي به 
هواپيما در يك نقطه تالقي برشمرد به اين صورت كه موشك كروز در يك 
نقطه تالقي با هواپيما، مورد اصابت موشك پدافندي قرار گرفته باشد. از 
آنجايي كه اين احتمال نيازمند بررسي كارشناسي گراف هاي راداري و 
داده های شبكه يكپارچه پدافندي است، يكي از علل تأخير را مي توان 

بررسي اين داده ها برشمرد. 
۳- سومين دليل احتمالي براي تأخير در اعالم علت سانحه را مي توان 
بررسي احتمال تروريستي بودن سقوط هواپيما با منشأ داخلي و خارجي 
برشمرد. بررسي اين احتمال شامل انفجار در آسمان با بمب گذاری قبلي 
در هواپيما و يا حتي اقدام تروريستي روي زمين با شليك موشك دوش 

پرتاب به سمت آن برشمرد. 
4- چهارمين احتمال را مي توان يقين س��امانه پدافندي به هدف قرار 
دادن يك موشك كروز برشمرد؛ همانگونه كه از سوي فرمانده كل سپاه 
و فرمانده نيروي هوافضاي سپاه اعالم شد، در هنگام وقوع حادثه از سوي 
شبكه پدافند هوايي به سايت هاي پدافندي اعالم شده كه تعدادي موشك 
كروز به سمت كشور شليك و در حال پرواز در فضاي كشور براي اصابت 
به اهداف خود هستند و اپراتور سامانه پدافندي نيز با اين تصور كه هدف 
نشان داده روي صفحه رادار يكي از موشك هاي كروز امريكايي است به 
سوي آن شليك مي كند؛ نخس��تين احتمال در علت تأخير را مي توان 
مفروض بودن نقص فني هواپيما و سرنگوني موشك كروز توسط پدافند 
هوايي برش��مرد كه پس از آن نيروهاي نظامي به دنبال بقاياي موشك 
كروز بوده اند. علل فوق را مي توان سناريوهايي برشمرد كه در 4۸ ساعت 
اول حادثه در حال بررس��ي بوده  تا پس از رسيدن به علت قطعي اظهار 

نظر صورت گيرد. 
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      خبر

دبي�ر ش�وراي عالي امني�ت ملي ب�ا بي�ان اينكه ت�ا نيروهاي 
تروريس�تي امريكا در منطقه غرب آس�يا حضور داشته باشند 
اين منطق�ه به ثب�ات، آرامش و امني�ت پايدار دس�ت نخواهد 
ياف�ت، تأكي�د كرد: ب�دون ش�ك در س�ايه وح�دت ملت ها و 
دولت هاي منطقه خروج ش�رارت آميز امري�كا تحقق مي يابد. 
به گزارش ايرنا، علي ش��مخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير 
شوراي عالي امنيت ملي در ديدار »عماد خميس« نخست وزير سوريه 
با تشكر از پيام تسليت »بشار اسد« و دولت سوريه به مناسبت شهادت 
سردار قاسم سليماني گفت: جمهوري اسالمي ايران با موشك باران 
پايگاه امريكايي عين االسد و پاسخ كوبنده به جنايت امريكا، بار ديگر 
ثابت كرد تحت هيچ شرايطي از حفظ امنيت و منافع ملي خود كوتاه 
نخواهد آمد. وي ادامه داد: ترامپ و مشاوران احمقش تصور مي كردند 
با ترور فرمانده شجاع جبهه مقاومت، حاج قاسم سليماني، اين جبهه 

را در منطقه دچار فروپاش��ي مي كنند كه نتيجه عكس داد و خون 
اين شهيد عزيز و هم  رزمانش موجب انسجام و تقويت بيشتر جبهه 
مقاومت و نفرت بيشتر مردم منطقه و جهان از امريكا شد. دبير شوراي 
عالي امنيت ملي با بيان اينكه تا نيروهاي تروريستي امريكا در منطقه 
غرب آسيا حضور داشته باشند اين منطقه به ثبات، آرامش و امنيت 
پايدار دست نخواهد يافت، اظهار داشت: بدون شك در سايه وحدت 
ملت ها و دولت هاي منطقه خروج شرارت آميز امريكا تحقق مي يابد. 
شمخاني با اشاره به حمالت كور و دزدانه رژيم صهيونيستي به مواضع 
مقاومت كه با حمايت امريكا صورت مي گيرد، تصريح كرد: بدون شك 
شهادت سردار سليماني جبهه مقاومت را در مقابله جدي با اقدامات 
تجاوزكارانه رژيم صهيونيس��تي مصمم تر خواهد كرد. وي با اعالم 
حمايت از اقدامات دولت سوريه در پايان دادن به حضور گروه هاي 
تروريستي در ادلب خاطرنشان كرد: غارت نفت سوريه و چپاول منابع 

اين كشور تراژدي ديگري اس��ت كه با خروج كامل امريكا از منطقه 
مي توان به آن پايان داد. 

عماد خميس، نخس��ت وزير س��وريه ني��ز در اين ديدار با تس��ليت 
مجدد شهادت سردار س��ليماني و همچنين جان باختن گروهي از 
شهروندان ايران و برخي كش��ورهاي ديگر در حادثه غمبار سقوط 
هواپيماي مس��افربري ابراز داش��ت: هدف عالي ش��هيد سليماني 
دفاع از مردم مظلوم و تحت ستم در برابر ظلم و تعدي امريكا، رژيم 
صهيونيستي و نظام س��لطه بود. وي با قدرداني از تالش كم نظير و 
حمايت جمهوري اسالمي از مردم سوريه در جنگ با تروريسم بيان 
كرد: اكنون كه با مجاهدت دولت، ارتش و مردم سوريه و پشتيباني 
كشورهاي دوست، فتنه تروريسم رو به نابودي است. بايد تالش كنيم 
با توسعه همكاري هاي اقتصادي و تجاري روابط مستحكم دو كشور 

را توسعه دهيم

شمخاني در ديدار نخست وزير سوريه: 

منطقهباحضورنيروهايتروريستيامريكابهآرامشنميرسد


