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دشمن فقط در بيرون مرزها نيست!
ماجراي سقوط پرواز شماره 752 هواپيمايي اوكراين در روز چهارشنبه 
18 دي ماه فرصت جديدي را براي دشمنان نظام و به ويژه قاتالن شهداي 
مقاومت ايجاد كرد تا به بهانه آن ضمن تحت الشعاع قرار دادن حضور دهها 
ميليوني مردم ايران و عراق و ديگر كشورهای جهان در تجليل از شهداي 
مقاومت به ويژه سردار سليماني و شهيد ابومهدي المهندس، بار ديگر شانس 

خود را براي به چالش كشاندن فضاي داخلي ايران امتحان كنند. 
براي اين جنجال س��ازی كه به بهانه خون ش��هداي اي��ن حادثه صورت 
گرفته بود، امريکايی ها و صهيونيست ها و سعودي ها و ديگر كشورهاي 
غربي با بهره گيری از صدها ش��بکه ماهواره اي و فضاي مجازي به صحنه 
آمده و با ادعاي دلسوزي براي مسافران هواپيما كوشيدند با فراخوان های 
متعدد، آشوب هاي آبان ماه را در كشور تکرار كنند. اهميت شکل گيری 
اعتراضات و آشوب هاي خياباني براي بيگانگان تاآنجا بود كه استعمار پير 
انگليس عالی ترين مقام سياسي خود در ايران يعني سفيرش را به صورت 
عملياتي به ميدان فرستاده تا براي معدود آشوبگراني كه اصالً دغدغه خون 
جان باختگان سقوط هواپيما را نداشته واز همان آغاز اجتماعات محدود 

خود سپاه واركان نظام را هدف گرفته بودند، دلگرمي ايجاد كند. 
بسيار بديهي بود حضور ميداني سفير دولت انگليس در اجتماع غيرقانوني 
مقابل دانشگاه اميركبيرو فراخوان های متعدد ترامپ و ديگر سردمداران 
كاخ سفيد كه بي نظيرترين ضربه نظامي را در بامداد روز چهارشنبه 18 دي 
در پادگان امريکايي عين االسد عراق از نيروهاي هوا فضاي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي متحمل شده و به دليل ناتواني در رديابي وانهدام موشک ها 
و سطح گسترده تخريب ها و تلفات انساني و مادي به شدت از سوي جهانيان 
تحقير شده بودند، چاره  برون رفت از اين تحقير بود. تصور آنها اين بودكه با 
فراخوان براي شکل دهي به اعتراضات و تبديل آن به آشوب هاي خياباني 
همچون روزهاي پاياني آبان ماه قادر خواهند بود كه با درگير كردن نظام با 
چالش داخلي ، اهداف پليد گذشته خود در مقابله با نظام اسالمي را از اين 
طريق دنبال كنند. رئيس جمهور امريکا نيز براي ميدان آوردن مهره هاي 
داخلي خود اين بار توئيتي را به فارسي منتشر و طي آن صريحا اعالم كرده 
بود كه دولت او متوجه اعتراضات كنوني در ايران است و در كنار مردم ايران 
ايستاده است. ترامپ در ادامه خطاب به پياده نظام اندك خود مي نويسد: ما 
اعتراضات شما را از نزديک دنبال مي كنيم، شجاعت شما الهام بخش است. 
در عين حال در فراخوان خود با دروغ پردازي مدعي ش��ده بود كه سردار 
سليماني در جريان اعتراضات آبان ماه در كشتن يک هزار نفر از معترضان 
نقش داشته است و اين موضع ترامپ توسط ديگر مسئوالن امريکايي بارها 

تکرار وبراي حضور مردمي به طور مکرر فراخوان داده مي شد. 
عوامل داخلي دشمن نيز در اين اعتراضات محدود وكم شمار از همان آغاز با 
هنجارشکني در شعارها و حتي پاره كردن تصاوير سردار سليماني و ارسال 
فيلم وتصاوير آن براي بي بي سي، راديو فردا و صداي امريکا و ... به وظيفه 
خود عمل و تالش كردند پازل دشمن را تکميل كنند. اما به رغم اين برنامه 
ريزي بيروني وتالش عوامل داخلي، ادبار اجتماعي نسبت به فراخوان های 
كاخ سفيد در شکل دهي به اجتماع مردمي، تصاوير ارسالي پادوهاي داخلي 
نيز به گونه اي بود كه شبکه هاي مربوطه ترجيح دادند به سرعت از كنار آن 

عبور و صرفاً به تحليل مزدورهاي خارج نشين خود اكتفا كنند. 
شکست امريکايی ها در شکل دهي اعتراضات و آشوب هاي خياباني به بهانه 
س��قوط هواپيما و انزواي پادوهاي سياسي دشمن، در عين حال نشانگر 
هوشياري و بصيرت مردم ايران اس��ت كه طي ماه هاي اخير آزمون های 
سختي را تجربه كرده اند اگرچه اين بار به رغم ماجراي آبان ماه، آتش بيار 
اين معركه ، سران فتنه و تندروهاي سياسي بودند كه با بهره گيری از ظرفيت 
دانشگاه ها وتحريک دانشجويان تالش كردند ضعف و ناكارآمدي خود در 
اداره كشور و نگراني از افزايش ادبار اجتماعي را اين بار با گسترش اعتراضات 

به بهانه حمايت از جان باختگان سقوط هواپيما جبران كنند. 
اما به رغم ناكامي مجدد دشمنان بيروني وپادوهاي داخلي آنها در به صحنه 
كشاندن مردم ايران در مقابله با نظام اسالمي-مردمي كه هفته قبل از آن در 
مراسم تشييع شهيد سليماني و ديگر شهداي حرم ، بی نظيرترين حماسه 
مردمي تاريخ را خلق كرده بودند، راهبرد دشمن همچنان بر دامن زدن 
به شکاف و انشقاق داخلي در ميان مردم ايران با اتکا به عوامل ومزدوران 

داخلي استوار است. 
رهبر معظم انقالب اس��المي در ديدار روز چهارشنبه 18 دي ماه خود با 
مردم قم، با اشاره به اينکه دشمني با ملت ايران دشمني ذاتي و هميشگي 
است نه فصلي و موسمي، يکي از وظايف آحاد مردم در شرايط كنوني را 
»شناخت دشمن« دانستند و تأكيد كردند: آنچه وظيفه   ما به عنوان مردم، 
به عنوان آحاد جمهوري اسالمي است: اّوالً دشمن شناسي است؛ دشمن 
را ]بشناسيم[؛ در شناخت دشمن اش��تباه نکنيد. نگوييد كه خب همه 
مي دانيم؛ بله، شما مي دانيد كه دشمن كيس��ت؛ دشمن استکبار است، 
دشمن صهيونيسم است، دشمن امريکا اس��ت؛ اينها را شما مي دانيد اّما 
تالش وسيعي دارد انجام می گيرد براي اينکه اين قضيه را به عکس كنند، 
نظر مردم را عوض كنند، با شيوه هاي پيچيده  تبليغاتي؛ همه بايد مراقب 
باشند؛ دشمن شناسي بسيار مهم اس��ت؛ يکي اين؛ بعد، دانستن نقشه  
دشمن؛ دشمن چه كار دارد می كند، چه كار می خواهد بکند؛ و بعد، دانستن 

شيوه  مقابله  با نقشه  دشمن؛ اين را بايد مردم ما بدانند. 
معظم له آنگاه با اش��اره به حوادث آبان ماه ونقش دشمنان بيروني و 
عوامل ومزدوران داخل��ي آنها در ماجراي بنزي��ن در آبان ماه، يادآور 
شدند نقشه  دشمن اين است كه جوانان ما را، مردم ما را در بخش های 
گوناگون دچار خلل در عزم و اراده كند؛ نقش��ه  اساس��ي دشمن اين 
است؛ ترديد افکني در ايمان مردم و در عزم راسخ مردم؛ يعني همان 
دو عنص��ري كه عرض ك��ردم؛ دو كلي��د واژه  ايمان، و غي��رت ديني. 
ترديد افکني در ايمان و غيرت ديني مردم آن چيزي است كه دشمن 
دنبال آن اس��ت؛ می دانند كه اگر چنانچ��ه اين اتّف��اق افتاد، قدرت 
تهاجمي و حّتي قدرت دفاعي جمهوري اسالمي هم تحت تأثير قرار 

خواهد گرفت و از بين خواهد رفت. 

ابعاد حقوقي پنهان مكانيسم ماشه
برنامه جامع اقدام مش��ترك)برجام( نه تنها اهداف دولت و تيم مذاكره 
كننده هسته اي را تأمين نکرده اس��ت بلکه توانسته تمام اهداف مهم و 
حياتي امريکا- اروپا را تأمين كرده و امروز بعد از گذش��ت چهار سال و 
نيم آخرين پلن براي ضريب دادن ب��ه هزينه هاي ايران در حال اجرايي 

شدن است. 
انگليس، فرانس��ه و آلمان در بيانيه اي مدعي نقض برجام توسط ايران 
ش��ده و نوش��تند »به خاطر اقدام هاي ايران چاره اي نمانده به جز اينکه 
مکانيسم ماشه را فعال كنيم. « و چنين اتفاقي مي تواند آغاز پايان برجام 
باشد و ظرف س��ه ماه اين توافق از بين برود. مگر اينکه يکي از دو طرف 
)ايران يا اروپا( به هر دليلي عقب نشيني كند. چرا كه طبق مفاد برجام، 
اگر كميسيون مشترك تش��خيص دهد كه ايران تعهداتش را به ميزان 
»قابل توجهي« نقض كرده، هر كدام از پنج عضو دائم شوراي امنيت -از 
جمله امريکا كه از برجام خارج شده- مي توانند تمام تحريم هاي هسته اي 

سازمان ملل عليه ايران را يکجا باز گردانند. 
1- مکانيزم موسوم به ماشه در برجام برعکس طراحي شده، به اين معنا 
كه هر كدام از طرف هاي مقابل به صرف ادعا مبني بر »نقض قابل توجه 
تعهدات ايران« مي تواند تمام قطعنامه ها و تحريم هاي ش��وراي امنيت 
را احيا كند . دو ماده 36 و 37 برجام به موضوع تعريف مراجع و مراحل 
چهارگانه حل و فصل اختالف��ات برجام اختصاص يافته اس��ت و طبق 
اين دو ماده، شوراي امنيت موظف اس��ت اختالف را بررسي كند و »در 
خصوص قطعنامه اي براي تداوم لغو تحريم ها رأی گيری نمايد. چنانچه 
اين قطعنامه ظرف 90 روز به تصويب نرس��د )يعني ادامه لغو تحريم ها 
رأی نياورد( مفاد قطعنامه هاي س��ابق ش��وراي امنيت مج��دداً اعمال 
خواهند ش��د]يعني ايران مجدداً تحريم مي ش��ود[... ايران بيان داشته 
است كه چنانچه تحريم ها جزئي يا كلي مجدداً اعمال شوند، اين امر را 
به منزله زمينه اي براي توقف كلي يا جزئي تعهدات خود وفق اين برجام 
قلمداد خواهد نمود. « در تمامي مراجع اختالفات ايران با1+5، اين غرب 
)امريکا-اروپا( است كه قدرت مانور و تصميم گيري را داشته و آراي اين 
كشورها بر رأی جمهوري اس��المي ايران چربش داشته و اساساً رعايت 
اصل انصاف و عدالت در همه اين مراحل ناديده گرفته شده است.  به بيان 
بهتر شوراي امنيت مي بايست درباره قطعنامه اي با اين مضمون كه »لغو 
تحريم ها تداوم پيدا كند يا خير« رأی گيری كند؛ اگر قطعنامه فوق طي 
90 روز به تصويب نرسد مفاد 6 قطعنامه هاي سابق عليه ايران )1696، 
1737، 1747، 1803، 1935، 1929( كه به واسطه برجام و قطعنامه 

2231 اجراي آن به حالت تعليق درآمده بود، مجدداً فعال خواهد شد.
2- اقدام روز گذشته اروپايي ها براي فعال كردن مکانيسم ماشه كاماًل 
برنامه ريزي ش��ده و منطبق با زماني اس��ت كه آنها براي وارد كردن 
ضربات فراگيرتر به طرف ايراني برنامه ريزی كرده اند؛ كمااينکه طرف 
امريکا-اروپا تمام اهداف اولي��ه و ثانويه ايران در حوزه هاي اقتصادي، 
سياس��ي، مالي، تجاري و بين المللي را به بن بس��ت رس��انده و تنها 
هدف پاياني و نقطه اميد بخش ايران را نيز با فعال ش��دن مکانيس��م 
ماشه منهدم كرده اند. رئيس جمهور كشورمان در هفته هاي گذشته 
»برداش��ته ش��دن قريب الوقوع تحريم هاي تس��ليحاتي« را يکي از 
دستاوردهاي اساسي برجام دانست كه در آينده بسيار نزديک محقق 
می شود و اين نش��ان مي دهد كه اروپا اجازه نخواهد داد تا اين هدف 

نيز محقق شود. 
3- اعتبارزدايي از نس��خه غرب باور براي اداره كشور كه از ماه ها قبل 
آغاز شده بود  امروز با تصميم اخير اروپا س��ير صعودي قابل توجهي 
به خود خواهد گرفت. بعد از ناكام مان��دن اين تئوري كه »می توان با 
مذاكره مستقيم و امتيازدهي و امتيازگيري به غرب مشکالت اقتصادي 
و معيشتي را كاهش داد«؛ پروژه كش دادن توافق تا انتخابات 2020 
امريکا و روي كارآمدن يک رئيس جمه��ور دموكرات در امريکا نيز با 
سخنان روز گذشته جان كري رنگ باخت، وزير خارجه سابق امريکا 
بيان كرد كه اقتضائات به س��مت انعقاد برجامي غيراز برجام كنوني 

است.
برخالف ميل جريان سکوالر كه درتالش براي بسترسازي اجتماعي 
براي مذاكرات موشکي با غرب بودند، با ترور سردار سليماني روحيه 
استکبارستيزي جامعه ايراني به روز رساني ش��د، آن هم پس از آنکه 
تالش هاي گسترده اي برای باورمند كردن مؤلفه  هايي مانند»انقالب 
چاره اي جز تعديل مواضع و تغييررويکرد در عرصه بين المللي ندارد«، 
»تزريق روحيه نااميدي نسبت به آينده در جامعه«، »قدرتمند نشان 
دادن غرب فراتر از واقعيت صحنه بين الملل«، »ايجاد بي انگيزگي در 
قشر نخبه براي تحصيل در رش��ته هاي مهم دانشگاهي نظيرفيزيک 
و شيمي هسته اي« و »احس��اس خودكوچک بيني در مقابل غرب با 
ابراز ادبيات��ي نظيرامريکا با يک بمب تمام صنع��ت دفاعي ما را از كار 

مي اندازد« پيش از اين صورت گرفته بود. 
 

عباس حاجي نجاري

محمد اسماعيلي

عض�و هيئت رئيس�ه مجل�س از تقدي�م ط�رح دوفوريت�ي 
كاهش رواب�ط ديپلماتيك ب�ا انگليس به اين هيئ�ت خبر داد. 
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با تسنيم از طرح دوفوريتي جمعي از نمايندگان مجلس 
براي كاهش سطح روابط ديپلماتيک با كش��ور انگليس خبر داد و 
گفت: اين طرح ب��ا امضاي بيش از 100 ت��ن از نمايندگان مجلس 
تقديم هيئت رئيسه مجلس ش��ده اس��ت. وي افزود: در اين طرح 
نمايندگان مجلس خواهان كاهش سطح روابط ديپلماتيک با كشور 

انگليس از سطح سفير، به سطح كنسولي شده اند. 

عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: طرح دوفوريتي كاهش سطح 
روابط ايران با كشور انگليس از سطح سفير به سطح كنسولي در يک 
ماده واحده و يک تبصره تدوين ش��ده است. اميرآبادي تأكيد كرد: 
اين طرح از سوي نمايندگان مجلس تقديم هيئت رئيسه شده و در 

نوبت اعالم وصول قرار دارد. 
متن كامل اين طرح به شرح زير است: 

ماده واحده - پس از تصويب اين قانون دولت مکلف اس��ت س��طح 
مناسبات سياسي با كشور انگلستان را تا حد كنسولي كاهش دهد و 

ارتقاي مجدد مناسبات فقط با تصويب مجلس امکان پذير است. 

تبصره - وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات حقوقي و قضايي و 
سياسي الزم را براي استيفاي حقوق ملت ايران در دادگاه ها و مجامع 
بين المللي پيگيري و هر سه ماه يک بار گزارش آن را به كميسيون 
امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. براساس اين گزارش، 
تعدادي از امضاكنندگان طرح نمايندگان مجلس براي كاهش سطح 
روابط ديپلماتيک با كشور انگلستان به خبرنگار خبرگزاري تسنيم 
گفته اند كه در پي حضور سفير اين كشور در تجمع مقابل دانشگاه 
اميركبير، خواهان ش��ديدترين برخوردها با انگليس هستند و اين 

طرح نيز در همين راستا تدوين شده است. 

طرح دوفوريتي مجلس براي كاهش روابط ديپلماتيك با انگليس

روحاني  با اشاره به سقوط هواپيماي اوكرايني:

ريشه همه اتفاقات اخير به امريكا  برمي گردد
رئيس جمه�ور با قدردان�ي از همكاري خوب 
نيروهاي مسلح در روشن شدن علت سقوط 
هواپيم�اي اوكراين�ي، تأكيد ك�رد: دولت تا 
كش�ف هم�ه جوان�ب ام�ر، مج�ازات افراد 
دخي�ل در اي�ن حادث�ه و اطمينان بخش�ي 
ب�ه م�ردم ب�راي جلوگي�ري از تك�رار اي�ن 
مس�ئله، ب�ه تالش هاي�ش ادام�ه مي ده�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكتر روحاني روز گذشته در ابتداي 
س��خنان خود در همايش تجلي��ل از نمونه هاي 
ملي بخش كشاورزي، با تسليت مجدد به مردم 
ايران براي غم از دس��ت دادن سرداري شجاع و 
فداكار در ميدان امنيت كشور و منطقه، عزيزاني 
در كرم��ان و غم س��همگين س��قوط هواپيماي 
مس��افربري اوكراين��ي، اظهار داش��ت: پرونده 
هواپيماي اوكرايني، يک پرونده عادي و معمولي 
نيس��ت و قوه قضائيه براي رسيدگي به موضوع، 
دادگاهي ويژه با قاضي عالی رتبه تش��کيل دهد. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: مس��ئوالن مرتبط در 
پرونده اين هواپيما، بايد همه پروس��ه را از صبح 
چهارشنبه تا جلسه شورايعالي امنيت ملي براي 

مردم توضيح دهند. 
  همكاري خ�وب نيروهاي مس�لح براي 

كشف حقيقت
روحاني با بي��ان اينکه از لحظ��ه اي كه احتمال 
دادم سقوط هواپيماي اوكرايني طبيعي و عادي 
نباشد، تالش فراواني كردم دوره بررسي و تحقيق 
كوتاه ش��ود تا دقيقاً بدانيم اي��ن هواپيما چگونه 
سقوط كرده است، گفت: از طرف نيروهاي مسلح 
كه تنها مسير ما براي يافتن حقيقت در اين بخش 
بود، همکاري هاي خوبي انجام گرفت و بالفاصله 
بعد از آنکه براي من مش��خص ش��د يک خطاي 
بس��يار دردناك و نابخش��ودني انجام گرفته، در 
همان لحظه به مسئوالن امر اعالم كردم بالفاصله 

به مردم اطالع دهند. 
رئيس جمهور اظهار داش��ت: اين حادثه، حادثه 
بس��يار تلخي بود و تحمل آن براي مردم بسيار 
سنگين اس��ت چرا كه حتي اگر اين هواپيما به 
خاطر نقص فني هم س��قوط كرده ب��ود، باز هم 
بسيار غم بار بود اما بعد از اينکه مشخص شد خطا 
و اش��تباه انس��اني منجر به اين فاجعه شده، غم 

مردم را چندين برابر كرد. 
روحاني با ابراز تسليت به همه خانواده های عزيز 
جان باختگان در ايران و در ساير كشورها گفت: 
همانطور كه با رهبران و مس��ئوالن آن كشورها 
هم تلفن��ي صحبت كردم، ق��ول مي دهم دولت 
با همه توان و امکانات خود، پيگير اين مس��ئله 
باشد. رئيس جمهور با تأكيد بر اينکه اين مسئله، 
مسئله بسيار مهمي است، افزود: قوه قضائيه بايد 
يک دادگاه ويژه با يک قاض��ي عالي رتبه و دهها 
كارشناس تشکيل دهد. اين يک پرونده عادي و 
معمولي نيست و تمام دنيا به اين دادگاه ما نگاه 

خواهند كرد. 
  دستور دلجويي از خانواده های داغدار

وي اف��زود: همچنين ب��ه همه اعض��اي دولت 
توصيه مي كنم در كنار اي��ن خانواده های عزيز 
براي رفع مشکالت آنان باش��ند و از مردم عزيز 
ايران مي خواهم در كنار اي��ن عزيزان همدردي 
ارزشمندي را چه در تهران چه در شهرستان ها 

داش��ته باش��ند. البته حدود 100 نفر از عزيزان 
جان باخته از تهران و بقيه از شهرستان ها بودند. 
وزير راه، مسئوالن دولتي، استاندارها و همه در 
كنار اين خانواده ها ق��رار بگيرند. روحاني با بيان 
اينکه من به عنوان يک پدر احساس مي كنم كه 
غم از دست دادن يک جوان نخبه تحصيل كرده 
سطح باال كه س��رمايه براي كشور و براي ملت و 
مردم ما بوده، تا چه حد س��خت و مشکل است، 
گفت: اينکه نيروهاي مسلح ما با صراحت لهجه 
خطاي خود را اعالم و از مردم عذرخواهي كردند 
گام اول خوبي بوده كه در اين راستا برداشته شده 
و همه گام هاي بعدي بايد برداشته شود. رئيس 
جمهور افزود: من به دليل كم و بيش آشنايي كه 
با مسئله پدافند هوايي دارم عرض مي كنم در اين 
داس��تان نمي تواند فقط يک فرد مقصر باشد. نه 
اينکه تنها يک نفر كه دكمه را فش��ار داده مقصر 
بوده، ديگراني هم هستند و مي خواهم اين مسئله 

با صداقت براي مردم بيان شود. 
  امريكا بود كه جو را ملتهب و ش�رايط را 

غيرعادي كرد
روحاني اظهار داشت: مردم ما اين را مي دانند كه 
اين حادثه از روي اشتباه و سهو صورت گرفته اما 
چه كساني دخيل بودند و چه شرايطي پيش آمد 
كه اين س��هو انجام گرفت؟ اين درست است كه 
در اين ايام ريشه همه غم ها به امريکا برمي گردد. 
امريکا بود كه جو را ملتهب و شرايط را غيرعادي 
كرد، تهديد نمود و عزيز م��ا را از ما گرفت؛ اينها 
همه درست است اما دليل بر آن نمي شود كه ما 
در اين حادثه به تمام ريشه هاي مسئله نپردازيم. 
رئيس جمهور گفت: سؤال ديگري كه براي مردم 
مطرح است اين است كه آيا از زمان روشن شدن 
اين حادثه تا اعالم، زمان طوالني بود، يعني يک يا 
دو روز طول كشيد يا فقط چند ساعت بوده است؟ 
اين را هم از مسئوالن مي خواهم تمام پروسه را 

از صبح چهارشنبه كه حادثه پيش آمد تا جمعه 
شب كه به جلسه اضطراري ش��ورايعالي امنيت 

ملي رسيد، براي مردم توضيح دهند. 
روحاني با بي��ان اينکه مردم م��ا در اين غم همه 
سهيم و شريک هستند اما مي خواهند بفهمند آيا 
مس��ئوالن آنها طبق قاعده و در چارچوب اصول 
اخالقي به درستي رفتار كردند يا خير، افزود: من 
به عنوان نماينده ملت ايران و رئيس جمهور اين 
مسئله را دنبال خواهم كرد و در مراحل بعدي به 

هر نتيجه اي برسيم به مردم خبر خواهيم داد. 
   بايد به م�ردم اطمين�ان داد اين حادثه 

تكرار نمي شود
رئي��س جمه��ور تصريح ك��رد: حادث��ه، حادثه 
كوچکي نيست بلکه مسئله امنيت فضاي ايران 
است. تنها بحث 176 نفر نيست، بي ترديد آنها 
كه از دس��ت ما رفتند براي ما خيلي عزيز بودند 
اما امنيت فضاي ايران براي ملت ما و دنيا بسيار 
اهميت دارد. روحاني گفت: براي مردم ما بسيار 
مهم است كه هر آنکس در هر حد، در اين حادثه 
مقصر يا قاصر بوده، معرفي شود. هر كسي كه بايد 
مجازات شود، به مجازات برسد. دولت خود را در 
قبال مردم عزيز و اتباع كش��ورهاي ديگر كه در 
اين حادثه جان باختند مسئول مي داند و به همه 
وظايف حقوقي و قانوني خود عمل خواهد كرد. 
رئيس جمهور افزود: اما به اعتقاد من، از همه اينها 
مهم تر اين است كه مردم بايد مطمئن شوند اين 

حادثه تکرار نمي شود. 
مهم ترين مس��ئله براي مردم م��ا، افکار عمومي 
جهان، هوان��وردي و امنيت آس��مان ايران اين 
اس��ت كه اي��ن حادثه غيرقاب��ل تکرار باش��د و 
اين به بازنگ��ري در آيين نامه ها، ش��يوه نامه ها، 

دستورالعمل ها و مقررات نياز دارد. 
روحاني اظهار داشت: بنابراين ضمن همدردي با 
همه خانواده های عزيزي كه اين مصيبت بزرگ 

به آنها رس��يده، اعالم مي كنم اين راه و مس��ير 
را تا كش��ف همه جوانب امر، تا مجازات آنهايي 
كه دخيل بودن��د و در نهايت اطمينان بخش��ي 
به مردم كه چنين حادثه اي تکرار نخواهد ش��د، 

ادامه خواهيم داد. 
   بدخواهان مي خواهند مردم را در تنگنا 

قرار دهند
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود 
با بيان اينکه در ش��رايط بسيار سخت كشورمان 
بدخواهان مي خواهند زندگ��ي مردم را از لحاظ 
معيش��تي در تنگنا قرار دهند، اظهار داشت: در 
اين شرايط كشاورزان تالش��گر كشورمان سهم 
بزرگي در رفاه م��ردم دارند. اينک��ه امروز بدون 
مش��کل، نان و محصوالت مختلف كشاورزي به 
وفور در بازار قابل تهيه اس��ت، ب��ه خاطر تالش 
و دسترنج كشاورزان اس��ت. وي اضافه كرد: در 
دولت يازدهم و دوازدهم تا امروز حدود 37 سد 
افتتاح ش��ده و در كنار آن اقدامات گس��ترده اي 
در زهکش��ي و تجهيز زمين و وسايل كشاورزي 
انجام شده است و محصوالت كشاورزي در دولت 
يازدهم و دوازدهم 28 ميليون تن اضافه ش��ده 
است و از 97 ميليون تن در ابتداي دولت يازدهم 
امروز به 125 ميليون تن رسيده ايم يعني ساالنه 
به طور متوسط 5 ميليون تن به ميزان محصوالت 
كش��اورزي اضافه شده اس��ت كه يک كار بسيار 

بزرگي محسوب مي شود. 
روحاني همچني��ن با تأكيد بر لزوم اس��تفاده از 
علم و دان��ش و تکنولوژي در حوزه كش��اورزي، 
گفت: امروز ديگر دوره كش��اورزي سنتي به سر 
آمده است و با روند افزايش جمعيت كشور بايد 
خودمان را براي توليد محصوالت بيش��تر آماده 
كنيم. بنابراي��ن با توجه به مح��دود بودن آب و 
خاك در كشور مي توان با استفاده از علم و دانش 

و تکنولوژي محصوالت بيشتري توليد كرد. 

ژه
وی

 واكنشمحسنبهفایلصوتيفائزه 
محسن هاشمي، فرزند ارشد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نسبت 
به سخنان خواهرش، فائزه هاشمي عليه نظام و رهبري واكنش 
نش��ان داد. او در حاشيه جلسه شوراي ش��هر تهران، در جمع 
خبرنگاران گفت: »در شرايطي كه ايران در معرض چالش ها و 
بحران هاي همزاد و هم افزا قرار دارد، تضعيف رهبري به عنوان 
محور اداره كش��ور، برخالف مصالح ملي است و سيره آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني نيز همواره بر حمايت و تقويت رهبري چه در 
دوران امام خميني و چه در دوران رهبري آيت اهلل خامنه اي بوده 
است. اگر قرار است مشکالت كنوني كشور، به طريقه درست و 
عاقالنه اي حل شود، بايد توانمندي و وجاهت اركان قانوني كشور 
را حفظ كنيم و با همان استداللي كه تضعيف رئيس جمهور يا 
مجلس به زيان ايران است، تضعيف رهبري براي ايران زيان بارتر 
خواهد بود. « او اين را هم توضيح داد كه »خواهرم با هيچ رسانه 
خارجي مصاحبه نکرده و صحبت هايي كه از فائزه منتشر شد يک 
مصاحبه نيست بلکه در يک مهماني، خواهرم صحبت خصوصي 

كرده و به نظر مي رسد كسي صداي او را ضبط كرده باشد. «
بي بي س��ي هم البته مدعي مصاحبه با فائزه هاش��مي نشده و 
اظهاراتي را كه نقل كرده، »يک فايل صوتي« دانسته كه »به دست 
بي بي سي رسيده است«. او در اين فايل صوتي به شدت از رهبري 

انتقاد كرده و حتي خواستار كناره گيری ايشان شده است!

اين اولين بار نيست كه مهماني هاي خصوصي فائزه هاشمي 
خبرساز مي ش��ود. او چندين بار چه در زمان حيات پدرش و 
چه پس از درگذشت مرحوم هاشمي، ديدارهايي با چهره هاي 
بهايي در ايران داش��ت كه جنجال آفرين و با انتقادات زيادي 
مواجه ش��د. اين انتقادات تا جايي مطرح شد كه سيد مهدي 
طباطبايي روحاني حامي هاشمي رفس��نجاني در واكنش به 
اين اقدام فائزه هاشمي گفت: »من هم ماجراي ديدار خانم فائزه 
هاشمي را شنيدم و يقين نکردم، اين موضوع برايم سنگين بود و 
من متعجب شدم كه چطور مي شود شخصي كه سوابق بهاييت 
را مي داند و فرزند عالم و مفس��ر قرآني چون آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني است كه خودش از مبارزان در مسير انقالب و دلسوز 
نظام است اين كار را كرده، ولو به اينکه دوستي باشد يا مالقات 
باشد. « در همان زمان رسانه ها از قول هاشمي در پي انتشار خبر 
ديدار دخترش با چند نفر از عناصر فرقه ضاله بهاييت، آوردند كه 
»فائزه اشتباه بدي كرده و بايد آن را تصحيح و جبران كند.« با 
اين حال فائزه هاشمي در گفت وگو با يورونيوز تأكيد كرد كه »نه 
تنها اقدامش اشتباه نبوده و از آن پشيمان نيست، بلکه نظام به 

بهاييان ظلم كرده است. «

 بیگانهپرستیمبتذلیكاصالحطلب 
علي شکوري راد، دبير كل حزب اتحاد ملت در توئيتي عجيب 
با تحسين رفتار نخس��ت وزير كانادا در قبال فاجعه سقوط 

هواپيماي مسافري اوكراين خواستار نامگذاري خياباني در 
تهران به نام جاستين ترودو نخست وزير كانادا شد! او رفتار 
ترودو را نمونه »روش��ن بيني، وظيفه شناسي  وكارآمدي« 
دانس��ت. توئيت او و ارائه پيش��نهادي كه بيگانه پرس��تي و 
بی هويتی  در آن مشهود است، با واكنش هاي مخالف مواجه 
شد. حتي برخي كاربران اصالح طلب پيشنهاد او را مبتذل 
دانس��تند. عالوه بر اين، يک كاربر با اش��اره به موضوع فرار 
خاوري به كانادا و عدم هم��کاري دولت كانادا براي تحويل 
او به ايران براي ش��کوري راد نوش��ت: »در مورد پناه دادن 
دولت كانادا به محمودرضا خاوري، مفسد اقتصادي نظري 
نداريد؟ خيابان كناري اش را هم به نام خاوري بزنيد، ابتذال 
بيگانه پرستي تان كامل ش��ود. « و كاربري ديگر يادآور شد 
كه »جاستين ترودوي مهربون با 15 ميليارد دالر قرارداد، 
بعد از امريکا، بزرگ ترين صادر كننده تسليحات به عربستانه 
كه در جنگ يمن استفاده ميشه. جنگ و كشتار كودكاني 
كه بزرگ ترين بحران انس��اني قرنه. « و ديگري يادآور شد: 
»دولت كانادا بهش��ت همه مفس��داي اقتص��ادي بوده كه 
مطمئن هستن دست ايران بهشون نميرسه.« برخی ديگر 
از كاربران فضای مجازی نوش��تند كه بايد در ايرانی بودن و 
سالمت عقل و روان شکوری راد شک كرد. برخی هم نوشتند 

اين آخر وادادگی و ابتذال در   اردوگاه اصالح طلبی است . 

عضو شورايعالي امنيت ملي: 
بزرگ ترين عمليات سردار سليماني 

پس از شهادتش رقم خورد
نمي توان با پروپاگانداي رس�انه اي، س�رمايه اجتماع�ي عظيمي را 
ك�ه پ�س از ش�هادت س�ردار س�ليماني ايجاد ش�ده، صف�ر كرد. 
به گزارش فارس، سعيد جليلي، عضو شورايعالي امنيت ملّي عصر ديروز در 
اجتماع بزرگ دانشگاهيان پايتخت كه به ياد مدافعان وطن، سردار حاج 
قاسم سليماني و ابومهدي المهندس و جان باختگان هواپيماي مسافربري 

در دانشگاه تهران برگزار شد، سخنراني كرد. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به پيام امريکايي ها پس از ترور 
حاج قاسم به ايران مبني بر اينکه اگر پاسخ دهيد ما پاسخ قاطع تر مي دهيم، 
گفت: بسياري از دولت ها با لحن دلسوزانه و برخي با لحن تهديد اين پيام را 

منتقل مي كردند كه تهديد امريکايي ها بلوف نيست. 
جليلي با بيان اينکه در چنين شرايطي امريکايي ها پاسخي محکم دريافت 
كردند، آن هم نه پاس��خي نيابتي بلکه مستقيم، تصريح كرد: جمهوري 
اسالمي رسماً اين حمله را به عهده گرفت و نشان داد اگر ما قدرت اعمال 
اين كار را داريم اين قدرت را هم داريم كه آن را اعالم كنيم. عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با طرح اين سؤال كه چرا امريکايي ها پس از پاسخ 
محکم ايران نتوانستند هيچ غلطي بکنند، گفت: اين مرهون يک عمليات 

بزرگ بود. شايد بتوان آن را بزرگ ترين عمليات قاسم سليماني ناميد. 
جليلي ادامه داد: حاج قاسم در حيات پربارش عمليات هاي بزرگي انجام داد 

كه بزرگ ترين آنها عملياتي بود كه بعد از شهادتش انجام داد. 

روحاني: ملت هاي منطقه
 تا اخراج متجاوزان آرام نگيرند

ملت هاي منطق�ه نبايد براي پايان دادن به حض�ور نظامي امريكا 
در منطقه و اخ�راج اين متج�اوزان آرام و قرار داش�ته باش�ند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی رياس��ت جمهوري، حس��ن روحاني 
در ديدار عماد خميس، نخس��ت وزير سوريه با اش��اره به اينکه ايران 
همواره پشتيبان ملت هاي ايس��تاده در برابر اس��تکبار است، افزود: 
ملت هاي منطقه نباي��د براي پايان دادن به حض��ور نظامي امريکا در 
منطقه و اخراج اين متجاوزان آرام و قرار داشته باشند. رئيس جمهور 
با اشاره به ضرورت تالش مسئوالن دو كش��ور براي تسريع در اجراي 
قراردادها و توافقات في مابين، خاطرنشان كرد: اراده جمهوري اسالمي 
ايران توس��عه، تقويت و تحکيم بيش از پيش و همه جانبه مناسبات و 

همکاري هاي تهران–دمشق است. 
»عماد خميس« نخست وزير سوريه نيز در اين ديدار با تسليت شهادت 
سپهبد حاج قاسم سليماني، گفت: شهادت سردار سليماني فاجعه و 
مصيبتي بزرگ براي همه ملت هاي آزاديخ��واه جهان بود. وي افزود: 
شجاعت و قهرماني شهيد سليماني غيرقابل توصيف است و ياد ايشان 
همواره در ذهن مردم سوريه باقي خواهد ماند، چرا كه سردار سليماني 
حق بزرگي بر گردن محور مقاوم��ت در منطقه دارد.  عماد خميس با 
بيان اينکه حمله موشکي ايران به پايگاه امريکا در انتقام شهادت سردار 
سليماني پيام آشکاري براي دولت ها و ملت هاي منطقه و جهان داشت، 
افزود: اين اقدام به دشمنان نشان داد كه استکبار ديگر هيچ جايگاهي 
در اين منطقه ندارد. نخست وزير س��وريه با تأكيد بر اينکه مقاومت  و 
تالش ها براي ريشه كن كردن تروريسم در منطقه ادامه خواهد داشت، 
گفت: حضور امريکايي ها در س��وريه مصداق بارز اش��غالگري بوده و 
معتقديم همه ملت ها و دولت ها بايد در برابر حضور غيرمشروع آنها در 

منطقه ايستادگي كنند. 
نخست وزير سوريه همچنين با تسليت جان باختن تعدادي از مردم 
ايران در سانحه سقوط هواپيما، اظهار داشت: اقدام ايران در پذيرفتن 
مس��ئوليت اين حادثه نش��ان از حکمت و صداقت در ميان مسئوالن 
جمهوري اسالمي ايران است. عماد خميس با بيان اينکه ملت سوريه 
همواره قدردان پشتيباني ها و حمايت هاي برادران ايراني خود هستند، 
بر ضرورت تالش در راستاي توسعه و تقويت همکاري هاي دو كشور در 
بخش هاي مختلف از جمله روابط تجاري و اقتصادي اشاره كرد و گفت: 
در روند بازسازي س��وريه ايران قطعاً در اولويت اول براي ما برخوردار 
است و از شركت ها و بخش خصوصي براي حضور در پروژه هاي سوريه 

دعوت به عمل مي آوريم. 
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