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چراييپروژهكشتهسازي
محمد مهدي نخعي در صفحه توئيتر خود نوشت: چرا 
ضدانقالب در تجمعات اعتراضي كشته سازي مي كند؟ 
پاسخ از زبان يك امريكايي: شما! ۱۰نفر شورشي داريد، 
دو تا رو مي كشيد! حاال چند تا شورشي باقي ميمونه؟! هشت؟اشتباهه! 
دو نفري كه كشتيد هر كدوم ش��ش تا برادر يا دوست داشتن كه مردد 
بودن براي پيوستن به شورش ولي وقتي شما دوستشون رو مي كشيد، 
 براشون تصميم گرفتيد. در محاسبات ضدش��ورش ده منهاي دو برابر 
۲۰هست! حاال كشته هاي بيش��تر در تجمعات به نفع كيه؛ منافقين و 

سرويس هاي جاسوسي و ضدانقالب يا جمهوري اسالمي؟
........................................................................................................................

موجانفجاركاخسفيدراهمگرفتهاست!
فريد ابراهيمي يكي ديگر از كاربران توئيتر نوشت:  فرمانده امريكايي پايگاه 
عين االسد: در حمله  ايران، چند تن از س��ربازانمان از پنجره بيرون پرت 
ش��دند و چندنفر را هم موج انفجار گرفت. اونا كه توي پايگاه داخل عراق 
موجي شدن رو نمي دونم اما رؤساي اصليتون توي امريكا رو همچين موج 

انفجار گرفته كه هر شب دارن به جاي انگليسي، فارسي توئيت مي زنن!
........................................................................................................................

تخريبمقاومتبهبهانهداغسقوط؟!
محمد عبداللهي طي يادداشتي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: كس��اني كه اين روزها س��عي مي كنند با داغ 
س��قوط هواپيما س��پاه را تخريب كنند، نظ��ام را به 
جنگ افروزي متهم كنند، سقوط را هزينه تنش زايي و 

مقاومت نظام جا بزنند... در حال كمك به ترامپ هستند. 
آنها ترجيح مي دهند محاس��به نكنند امريكا داعش را با قصد ناامن كردن 
منطقه به وجود آورد و از آن حمايت كرد و كينه اش از سردار سليماني دقيقاً 
به خاطر كارشكني در اين هدف بود. سردار به همين دليل ترور شد. ترجيح 
مي دهند فراموش كنند امريكا عامل تحريم ها و فشارهاي غير قانوني به ملت 
ايران اس��ت تا ما را مجبور به مذاكره روي اهرم هاي قدرتمان كه تا به حال 
تضمين كننده امنيت و دور شدن سايه جنگ است، كنند، همان گونه كه در 
ليبي چنين كردند. ترجيح مي دهند فكر نكنند اگر با موشك ها جواب ترور 
شهيد سليماني را نمي داديم، موشك هاي بعدي در شهرهايمان فرود مي آمد، 
همانگونه كه در ژاپن چنين ش��د. تاريخ دور و نزدي��ك فرياد مي زند هزينه 
سازش، جنگ است و ماحصل مقاومت، امنيت! اگر پياده نظام ترامپ چه آنان 
كه مزدورند و چه آنان كه فريب خورده، موفق به تضعيف سپاه شوند، كشور 

را به دام جنگي مثل ليبي و سوريه و عراق خواهند انداخت. 
........................................................................................................................

يکسؤالمهمدربارهسقوطهواپيماياوكرايني
كانال تلگرامي دكتر س��الم نوشت: يه س��ؤال مهم: فاجعه هواپيماي 
اوكراين چهارشنبه اتفاق افتاد و همه ما رو ناراحت كرد، اما چرا بعضي ها 

از اون روز تا شنبه شمع روشن نكردند و ابراز ناراحتي نكردند؟!
سؤال مهم اينه كه اين دوستان يه دفعه سه روز بعد از حادثه ياد مرگ 
هموطنانمون افتادند و عزادار شدند يا اينكه مرگ هموطنانمون براشون 

بي اهميت بود و اونها صرفاً از اشتباه سرباز وطن خوشحال شدند؟!
اين سؤال روز گذشته در دانشگاه شهيد بهشتي هم پرسيده شده، اما 

طرف مقابل جز »هو كردن« پاسخي نداشته!

 مطهري: هيچ حكومتي
تجمعات با اهداف براندازانه را تحمل نمي كند
نماين�دهم�ردمته�راندرمجل�سگف�ت:درصورتيك�هاين
تجمعاتادامهدارباش�دوتجمعكنندگاندستبهتخريببزنند
واه�دافبراندازان�هراپيگيريكنن�د،بايدباآنهابرخ�وردكرد.
به گزارش مهر، علي مطهري در مورد تجمعات اخير در پي حادثه هواپيماي 
اوكرايني، گفت: اين تجمعات و شعار دادن ها تا حدي طبيعي است، باالخره 
اتفاق مهمي افتاده، اش��تباه بزرگ��ي رخ داده و مردم ناراحت هس��تند. 
دانش��جويان ناراحتند و مي خواهند اعتراض خود را به گوش مس��ئوالن 
برسانند و فريادي بزنند. نماينده مردم تهران ادامه داد: بايد اعتراضات تا 
اين حد را قبول كرد و با آنها برخورد مسالمت آميز داشت تا بتوانند حرف 
خود را بزنند و ش��عار بدهند حتي ممكن اس��ت در جايي توهين كنند، 
نبايد زياد سختگيري كرد اما در صورتي كه اين تجمعات ادامه دار باشد و 

تجمع كنندگان دست به تخريب بزنند بايد با آنها برخورد كرد. 
اگر تجمعات به گونه اي باشد كه اهداف براندازانه را پيگيري كند، قطعاً هيچ 
حكومتي تحمل نخواهد كرد. باالخره اشتباه بزرگي انجام شده، درست 
است كه پذيرش آن سخت است اما بايد قبول كرد به هر حال عمدي نبوده 
و بناست كه مقصران اين حادثه مجازات شوند. تجمعات در همين حد كه 
معترضان حرف خود را زدند و شعار دادند كافي است. بايد منتظر نتيجه 
بررسي ها باشيم و ببينيم چه برخوردي با مقصران حادثه انجام مي شود. 
وي گفت: سفير انگلستان ادعا كرده من به خيال اينكه اين تجمع به نوعي 
همدردي با بازماندگان جانباختگان حادثه هوايي بوده است، در اين تجمع 
حضور يافتم و وقتي ديدم تجمع كنندگان ش��عار مي دهند مي خواستم 
خارج شوم كه بازداشت شدم. مطهري افزود: روشن نيست ايشان با چه 
هدفي در اين تجمعات حضور يافته است. اقدامش ناشيانه، غيرمعمول و 
غيرحرفه اي بوده است. هيچ سفيري چنين كاري را انجام نمي دهد. براي 
ما روشن نيست به چه دليل در اين تجمع حضور يافته است. وي با انتقاد از 
اظهارات وزير امور خارجه انگليس و تهديد به تحريم ايران گفت: انگلستان 

نبايد طلبكار باشد، بايد عذرخواهي كند.
........................................................................................................................

سخنگويكميسيونامنيتمليمجلس:

دليل حقوقي برای فعال سازي مكانيسم ماشه 
عليه ايران وجود ندارد

عض�وفراكس�يوننمايندگانوالي�يمجلسگفت:هي�چدليلي
چهبهلحاظحقوق�يوچهبهلح�اظتوافقبرجام�يوجودندارد
كهاينهابخواهندازمكانيس�مماش�هعليهايراناستفادهكنند.
سيد حسين نقوي حسيني در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، به بيانيه 
سه كشور اروپايي مبني بر فعال سازي مكانيسم ماشه عليه ايران اشاره 
كرد و گفت: مكانيسم ماشه براي كشوري بوده كه برخالف مفاد برجام 
به تعهدات خود عمل نكند. ما كه در اجراي برجام به رغم ميل باطني 
به همه تعهداتمان عمل كرديم و بدهكار به اجراي تعهدات در برجام 
نيستيم، بنابراين اين اروپايي ها و امريكا هستند كه در اجراي مفاد برجام 

و انجام تعهدات خود به جمهوري اسالمي بدهكار بوده و هستند. 
وي در ادامه افزود: امريكا خارج از ضواب��ط بين المللي از توافق برجام 
خارج شده و البته اروپايي ها هم برخالف توافق برجام به تعهدات خود 
عمل نكردند، اما ايران به همه تعهدات خود مطابق راستي آزمايي آژانس 

بين المللي انرژي اتمي عمل كرده است. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اظهار كرد: هيچ 
دليلي چه به لحاظ حقوقي و چه به لحاظ توافق برجامي وجود ندارد 
كه اينها بخواهند از مكانيسم ماشه عليه ايران استفاده كنند، بنابراين 
دستگاه ديپلماسي ما و جمهوري اس��المي ايران بايد با همه توان و 
ظرفيت هاي بسيار باال حقانيت خود را از طريق شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد مطرح كند. نماينده مردم ورامين گفت: ما گام هاي كاهش 
تعهدات هس��ته اي را مطابق مفاد برجام برداشتيم، يعني جمهوري 
اس��المي ايران هيچ اقدامي خارج از برجام انجام نداده و چهار گامي 
كه تا به االن طراحي ش��ده مطابق مفاد برجام بوده و گام پنجم هم 

حذف تعهدات است. 

دبيرشوراينگهبانبابياناينكهباگوشيشنوا
ش�كاياتواعتراضاترارس�يدگيمیكنيمو
تحتفش�ارفردياجريان�يدرروندبررس�ي
صالحيته�اق�رارنميگيري�م،گف�ت:نتايج
اعالمش�دهدربارهصالحي�تداوطلباننهايي
نيس�توامكانبازبينيوبازنگريوجوددارد.
 به گ��زارش ف��ارس، آيت اهلل احم��د جنتي دبير 
شوراي نگهبان روز گذش��ته در جلسه اين شورا 
ضمن عرض تس��ليت به مناس��بت ايام شهادت 
حض��رت صديق��ه كب��ري)س( گف��ت: باالخره 
مرحله اول بررسي صالحيت داوطلبان انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي به پايان 
رسيد، در اين مرحله هيئت هاي نظارت استاني 
و مركزي زحمات زيادي كش��يدند و در فرصتي 
اندك و با دقتي زياد كار اعالم نتايج بررسي ها را 

به پايان بردند. 
وي با تأكيد بر اينكه هيئت هاي نظارت بر اس��اس 
مدارك و مستندات متقن از مراجع قانوني اقدام به 
بررسي صالحيت داوطلبان كردند، افزود: شوراي 
نگهبان پاسدار حقوق مردم است و تمام تالش خود 
را مي كند كه حق و حقوق احدي ضايع نش��ود، از 
همين رو اگر داوطلبي فاقد ش��رايط اعالم شده يا 
نسبت به عدم تأييد صالحيت خود اعتراض دارد، 
مي تواند به هيئت هاي نظارت استاني مراجعه كند 
و شكايات خود را به همكاران ما برساند. ما با گوشي 
شنوا شكايات و اعتراضات را رسيدگي مي كنيم و 
البته تحت فش��ار فرد يا جرياني در روند بررس��ي 

صالحيت ها قرار نمي گيريم. 
دربررسيهابهحزبوجناحكارينداريم

رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شوراي اس��المي با دعوت داوطلبان به 
صبر و خويش��تنداري تصريح كرد: نتايج اعالم شده 
درباره صالحيت داوطلبان نهايي نيست و همچنان 

امكان بازبين��ي و بازنگري در نظرات اوليه توس��ط 
اعضاي شوراي نگهبان وجود دارد. 

دبير ش��وراي نگهبان اضافه كرد: همان طور كه قباًل 
نيز تأكيد كرده بوديم در بررسي صالحيت ها به حزب 
و جناح كاري نداريم و ش��رايط قانون��ي را با تمامی 
داوطلب��ان تطبيق مي دهي��م. در ميان اف��راد تأييد 
يا ردصالحيت ش��ده افراد ش��اخصي از هر دو جناح 
سياسي هستند كه خود نشانگر اين رويكرد بي طرفانه 

و مستقل شوراي نگهبان است. 

ترورحاجقاسمسليمانيبزرگترينجنايت
رسمياستكهتوسطامريكاانجامشد

آيت اهلل جنتي در ادامه به شهادت مظلومانه سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني به دس��ت دولت امريكا 
اش��اره كرد و اظهار داش��ت: هم اص��ل و هم بركات 
ش��هادت حاج قاس��م س��ليماني از اهميت زيادي 
برخوردار است. اصل اين واقعه از اين حيث مهم بود 
كه يكي از عالي ترين مقام ه��اي نظامي ايران كه به 
دعوت رس��مي مقامات عراقي در اين كشور حضور 

داشت به دستور مستقيم رئيس جمهور امريكا ترور 
شد، اين نشان مي دهد امريكا بزرگ ترين تروريسم 
دولتي است و ترور مذكور بزرگ ترين جنايت رسمي 

است كه توسط يك كشور انجام مي شود. 
وي تصريح كرد: از جمله جلوه ها و تبعات ش��هادت 
حاج قاسم سليماني حضور ميليوني و بي سابقه مردم 
در سراسر ايران و حتي منطقه و جهان بود، اين حضور 
بي سابقه بيانگر آن است كه مردم از امريكای جنايتكار 
متنفر هستند و در عين حال به استمرار راه حاج قاسم 

سليماني كه همان مقاومت و ايس��تادگي در مقابل 
دشمنان و مستكبران عالم است، ايمان دارند. 

حضورميليونيمردمدرتشييعپيكرسردار
سليمانيقدرتمعنويملتايرانرانشانداد

دبير شوراي نگهبان با يادآوري اين مطلب كه در طول 
تاريخ انقالب اسالمي اين حجم و كثرت از حضور مردم 
در تشييع پيكر تقريباً كم سابقه بوده است، خاطرنشان 
كرد: حضور ميليوني مردم در تش��ييع پيكر س��ردار 
سليماني قدرت معنوي ملت ايران و جمهوري اسالمي 
را به رخ جهانيان و دشمنان كشيد. وي در عين حال از 
جان باختن تعدادي از تشييع كنندگان در مراسم حاج 

قاسم سليماني در كرمان ابراز تأسف كرد. 
آي��ت اهلل جنتي با قدرداني از س��پاه به دليل پاس��خ 
كوبنده آنها به امريكايي ها در پي ش��هادت س��ردار 
س��ليماني تأكيد كرد: خداوند به عزت و قدرت سپاه 
بيفزايد كه با پاسخ موشكي خود هيمنه امريكا را در 
مقابل چشم جهانيان شكست و چنان سيلي ای به آنها 

زد كه حتي توان پاسخ متقابل را نداشتند. 
سفيرانگليسعنصرنامطلوباست

وي به حادثه س��قوط هواپيماي اوكرايني نيز اشاره 
كرد و گفت: از درگذش��ت هموطنان و نخبگان مان 
در اين حادثه، متألم و متأثر ش��ديم، اما همان طور 
كه فرماندهان نظامي گفتند در اين مسئله، خطاي 
انساني رخ داد اگر چه فرضيه خرابكاري دشمن نيز 
مطرح اس��ت و بايد منتظر ماند تا نتايج بررسي هاي 

مسئوالن مشخص شود. 
دبير شوراي نگهبان با اشاره به حضور سفير انگليس 
در تهران در جمع فرصت طلباني كه به بهانه عزاداري 
براي جانباختگان حادثه هواپيما دست به شعار ها و 
اقدامات ساختارشكنانه زدند، گفت: اين اقدام سفير 
انگليس خالف قواعد حقوقي و رفتار ديپلماتيك است 
و مسئوالن محترم بايد طبق قانون با او برخورد و به 

عنوان عنصر نامطلوب وي را معرفي كنند.

دبيرشوراينگهبان:

گوش شنوا به شكايات داريم اما تحت فشار قرار نمی گيريم

رئي�سدفت�ررئيسجمه�ور
در   دولت اروپ�ا اق�دام درب�اره

فعالكردنمكانيسمماشه،ضمنتبليغاتیخواندنآنگفت:
»ماكاریانجامداديمكهاروپاانجامداد.آنهاباحفظبرجام
بهتعهداتخودعملنكردند.«پيشازاينروزنامهجواندر
سرمقاله30آذرماهبهدولتپيشنهادكردهبود:»دربرجام
بمانيدامابهآنعملنكنيد،يعنیدقيقًاهمانكاریكهاروپا

انجامدادهاست.«
به گزارش مهر، محمود واعظي رئيس دفت��ر رئيس جمهور در 
حاشيه جلس��ه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره اقدام 
اروپايي ها در اجرايي كردن مكانيس��م حل اختالف در برجام، 
گفت: بحثي كه همواره با اعضای باقي مانده برجام داش��ته ايم 
اين بود كه امريكا از توافق هس��ته اي خارج ش��ده و نه تنها به 
تعهدات خود عمل نك��رده، بلكه مانع از اجراي تعهدات س��اير 

طرف ها نيز مي شود. 
وي افزود: ما مدتي با آنها اتمام حجت كرديم و بعد از آن گام هايي 
را از ارديبهشت سال جاري برداش��ته ايم و در نهايت گام پنجم 
كه گام نهايي بود را حدود ۱۰روز پيش اجرا كرديم. رئيس دفتر 
رئيس جمهور با اش��اره به گام پنجم كاهش تعهدات هسته اي، 
تأكيد كرد: گام پنجم بسيار اصولي است، تقريباً در گام پنجم همه 

محدوديت هايي ك��ه براي 
غني س��ازي وجود داشت، 
هم��ه را برداش��تيم، البته 
همانگونه ك��ه اعالم كرديم 
اي��ن كار با نظ��ارت آژانس 
انجام مي ش��ود و به معناي 

خروج از برجام نيست. 
واعظي تأكيد ك��رد: كاري 
كه ما انج��ام داده ايم، دقيقاً 
همانند كار آنها بوده است، به اين معني كه آنها با حفظ برجام به 

تعهدات خود عمل نكرده اند. 
وي تأكيد كرد: صحبت مان اين است كه به برجام پايبند هستيم 
ولي اي��ن تعهداتي كه اع��الم كرديم انج��ام نمي دهيم كه اين 
مقداري سخت ش��ان بود مخصوصاً كه گام پنجم گام اساس��ي 
است و آنها هم از نظر افكار عمومي اعالم كردند كه مي خواهند 
كميسيون مشترك را راه اندازي كنند. رئيس دفتر رئيس جمهور 

با تأكيد بر اينكه تشكيل كميسيون مش��ترك به معناي برهم 
خوردن برجام نيس��ت، اضافه كرد: بايد بگويم كه اين مشكلي 
نيست. تش��كيل كميس��يون مش��ترك به هيچ وجه به معناي 
استفاده از فرآيند ماشه نيس��ت. ما در گذشته تقاضاي تشكيل 
كميس��يون مش��ترك را داده بوديم و در قال��ب آن حرف هاي 
همديگر را شنيده ايم. واعظي خاطرنشان كرد: با شناختي كه از 
اروپا داريم و همچنين براساس اظهارات مقامات روس مبني بر 
اينكه اين حق ايران است كه وقتي طرف مقابل به تعهدات خود 
عمل نمي كند، تعهدات خود را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد و 
آنها را انجام ندهد، از اين رو برداشت بنده اين است كه جلسه اي 
تشكيل خواهد ش��د و طي آن موضوعات حل و فصل مي شود. 
وي با بيان اينكه پرونده ايران به هيچ وجه نه به شوراي امنيت 
مي رود و نه سيستم ماشه اجرا مي ش��ود، اظهار داشت: آنچه از 
ديروز در فضاي رسانه اي نيز مشاهده مي شود، ناشي از تبليغاتي 
بوده كه هيچ پايه و اساسي ندارد، همچنين كاري كه اروپايي ها 

انجام دادند، از روي ضعف و انفعال بوده است. 

رئيس دفت��ر رئيس جمهور همچنين درباره بازداش��ت س��فير 
انگليس در تهران، افزود: آن چيزي كه به ما گزارش شد اين بود كه 
سفير انگليس به آنجا )محل تجمع( رفته بود و كار او هم اشتباه 
بود و قاعدتاً سفير كش��وري مثل انگليس بايد به آداب و اصول 
ديپلماتيك بيش��تر توجه كند و وقتي جايي درگيري هست يا 
جايي كه شلوغ است نبايد برود، به هرحال او اشتباه كرده است. 
واعظي گفت: به هرح��ال وزارت خارجه در حال بررس��ي اين 
موضوع است. وي درباره اظهارات امريكا درباره جايگزيني توافق 
جديد به جاي »برج��ام« و اينكه آيا اقدام اخي��ر اروپايي ها در 
همين حد تلقي مي شود؟ گفت: نه، آنچه اروپايي ها اعالم كردند، 
بر اساس بندي است كه در برجام به تصويب دو طرف رسيده و 
حتي خود ما نيز از اين بند در زماني كه امريكا از توافق هسته اي 
خارج ش��د، اس��تفاده كرديم. رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه 
كرد: حرفي كه ترامپ مي زند، جديد نيس��ت و از روز اول از اين 
صحبت ها مي كرد، البته بايد بگويم كه تنها در مورد برجام نيست 

كه رئيس جمهور امريكا از اينگونه صحبت ها مي كند. 
واعظي گفت: ترامپ از تمامي تعهدات خارجي و بين المللي كه 
»اوباما« امضا كرده بود يا خارج شده يا پيغام فرستاده كه به توافق 
جديدي دست پيدا كنيم. رئيس جمهور امريكا فكر مي كرد كه 

مي تواند در مورد برجام نيز چنين كاري كند.

واعظيدرحاشيهجلسهدولت:

ماننداروپاباحفظبرجامبهتعهداتخودعملنمیکنیم

پروژه»تخريبس�پاهپاس�دارانانقالباسالمي«كهيكي
ازابع�اد»بياعتبارس�ازيحاكميتب�اتخطئ�هنهادهاي
انقالب�ي«اس�تب�اس�رنگونيهواپيم�ايمس�افربري
اوكراينبهروزرس�انيش�دهاس�توبعدازگذش�تچند
روزازاي�نحادث�هكم�اكانوابس�تگانب�هي�کطي�ف
سياس�يب�اانبوه�يازرس�انههايمج�ازي،مكت�وبو
تصويريداخليوخارج�يتالشميكننداف�كارعمومي
جامع�هرامنح�رفوب�همس�يردلخ�واههداي�تكنن�د.
تعدي به تئوري »س��ازش« خط قرمز جري��ان غرب گراي داخلي 
اس��ت و هر رويداد و رخدادي كه »حفظ روحيه خودباوري ملي و 
استكبارستيزي« را يك اولويت عقاليي و ضروري معرفي كند به 
شدت سركوب و منكوب مي كنند. اين طيف حمله موشكي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي به پايگاه عين االسد را كه اثبات مي كند 
دنياي امروز دنياي گفتمان و التماس نيس��ت و براي پيشرفت و 
كشور بايد ظرفيت هاي دفاعي و امنيتي كشور را به صورت بومي 
توسعه داد برنتابيده و تالش كرده تا چنين مسئله اي را به حاشيه 

برده و ساير موضوعات را برجسته سازي كند. 
ترور س��ردار س��ليماني و پاسخ موش��كي سپاه پاس��داران به 
امريكايي ها يك بار ديگ��ر ايدئولوژي جريان غرب گراي داخلي 
را با زوال روبه رو كرد چراكه تالش هاي گسترده و متراكم چند 
ساله آنها براي »تطهير چهره نظام س��لطه« و »باورمند سازي 
اين نكته براي جامعه كه امريكايي ها قابل اعتماد هس��تند« با 
رويكرد امريكايي در دوران پس��ابرجام بي نتيج��ه باقي مانده و 
ادراك جامعه از رويكردهاي امريكايي ها تغيير نكرد و بالعكس 
با اتفاقات دو هفته اخير شكل واقعي تري به خود گرفت. به بيان 
بهتر، تأييد همه جانبه اقدام س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
در حمله به پايگاه عين االسد توس��ط شخصيت ها و رسانه هاي 
جريان غرب ب��اور داخلي كه س��اليان متمادي و ب��ه بهانه هاي 
مختلف اين نهاد انقالبي را تخريب كرده و رويكرد انقالبي آن را 
برخالف عناصر گفتمان خود به ويژه در عرصه سياست خارجه 
مي دانستند، يك خودزني سياسي و جناحي به شمار مي آيد و 
بايد با تالش سلبريتي ها و گروه هاي مختلف ضدانقالب، اقتدار 
سپاه پاسداران و تالش اين نهاد براي ايجاد امنيت را دستمايه 

عمليات رواني قرار دهند. 
همانطور كه اشاره شد تخطئه سپاه و تخريب كاركردهاي اين 
نهاد سابقه بس��يار طوالني دارد، كمااينكه در جريان مناظرات 
انتخاباتي شهر زيرزميني ساخت موشك توسط هوافضاي سپاه 
به چالش كشيده شد يا در رژه ارتش با تأكيد بر اين عبارت كه 
»موشك اقتدار نمي آورد« تالش شد تا اقدامات سپاه در مقابل 

منافع مردم تفسير شود!
يكي ديگر از اقدمات بحث برانگيز براي چنين رويكردي كاهش 
بودجه دفاعي كشور از ۱3هزار ميليارد تومان در سال۹۲ به ۲هزار 
ميليارد تومان در سال۹3 است كه مورد انتقاد بسياري از دلسوزان 
نيز قرار گرفت. يكي از مصاديق بارز تخريب سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، ترور شخصيت سردار حاجي زاده فرمانده هوافضاي سپاه 
است؛ رويكردي كه بعد از سرنگوني هواپيماي مسافربري اوكراين 
و عذرخواهي وي در اين باره، سيري سعودي به خود گرفته است. 
طي روزهاي اخير جريان ضدانقالب به كمك وابستگان به يك 
طيف سياسي اصل عذرخواهي س��ردار حاجي زاده را زير سؤال 
برده و تالش كرده اند به بهانه هاي مختل��ف عملكرد وي و نهاد 

متبوع وي را از اعتبار بيندازند. 
    خدمات 40 ساله سپاه را نباید تخطئه کرد

حجت االسالم احمد سالك در گفت وگو با مهر با انتقاد از كساني كه 
به بهانه سقوط هواپيما از نيروهاي ارزشمند سپاه همچون سردار 
حاجي زاده انتقام مي گيرند، گفت: ش��خصيت هايي چون سردار 

حاجي زاده فرزندان امام، انقالب و واليت هستند. 

وي با اشاره به اينكه سردار حاجي زاده خدمات بسيار ارزنده اي 
به انقالب اسالمي كرده است، ادامه داد: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و نيروهاي خدوم آن، خدمات بسيار زيادي براي حفظ 
امنيت و آرامش مردم انجام داده اند و آس��ايش كشور مرهون 

رشادت هاي آنان است. 
سالك تصريح كرد: بي ترديد ممكن است در عمليات بزرگ نظامي 
خطاهايي رخ دهد اما اين اشتباهات انساني نبايد باعث شود كه 

خدمات ۴۰ساله سپاه پاسداران انقالب اسالمي زير سؤال رود. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داشت: معموالً زمان بس��يار زيادي طول مي كشد تا علت سقوط 
هواپيماها محرز شود و در نقاط مختلف دنيا از جمله مالزي، شاهد 
هستيم كه هواپيماهايي سقوط كرده ولی چندين سال است كه 
علت اين حوادث مشخص نشده است اما مقامات جمهوري اسالمي 
صداقت خود را ثابت كردند و شخص سردار حاجي زاده، شجاعانه 
علت سقوط هواپيماي مسافربري اوكرايني را براي مردم تشريح كرد 
و اين مسئله باعث شد كه محبوبيت وي بيش از پيش افزايش يابد. 
وي با اشاره به شجاعت و رشادت سردار حاجي زاده براي حفظ 

امنيت كشور و مردم، افزود: كساني كه به دنبال تسويه حساب 
سياس��ي و انتقام گرفتن از نيروهاي خدوم س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المي همچون س��ردار حاجي زاده هس��تند، معاند 
نظامند كه آبشخور آنان در توبره بيگانگان است و از هر بهانه اي 
سوءاس��تفاده مي كنند تا به نحوي خودش��ان را به ارباب هاي 

غربي شان نشان دهند. 
حجت االس��الم س��الك با تأكيد بر اينكه اين افراد هيچ هويت و 
شخصيت مستقلي ندارند و دست نشانده امريكا و اذنابش هستند، 
گفت: اين افراد به دنبال آن هستند كه از هر آب گل آلودي ماهي 
بگيرند اما بايد بدانند كه راه به جايي نمي برند چراكه خانواده هاي 
جان باختگان س��قوط هواپيماي اوكرايني تاب��ع اجراي قانون 
هستند و پيگيري اين موضوع را به مسئوالن دستگاه هاي مختلف 
به ويژه قوه قضائيه س��پرده اند و درخواست آنان انتقام از نظام يا 

شخصيت هايي چون سردار حاجي زاده نيست. 
عضو فراكس��يون نماين��دگان واليي مجلس بيان ك��رد: نبايد 
شجاعت نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به ويژه سردار 
حاجي زاده كه با تالش هاي خود تأثير بسزايي در ارتقاي وضعيت 
دفاعي و موشكي كشور و حفظ امنيت ملت داشته اند، فراموش 
ش��ود و همه بايد بر اين مسئله واقف باش��ند كه نيروهاي سپاه 
پاسداران شب و روز ندارند براي اينكه امنيت و آرامش كشور را 

تأمين كنند و ديده باني مي كنند تا ما در آسايش باشيم. 
انتقامگيريازسپاهباهدفناامنيبرنامهريزي

شدهاست
محمدرضا رضايي كوچي ضمن انتقاد نسبت به تجمعات اخير عليه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، گفت: پاسداران جمهوري اسالمي 
حاضرند قطعه قطعه شوند اما امنيت و آرامش مردم صدمه نبيند. 

وي با بيان اينكه سپاه پاس��داران روزانه صدها تهديد امنيتي و 
نظامي را خنثي مي كند اما اين روزها خيلي مظلوم واقع ش��ده 
است، افزود: شعارهايي كه عليه سپاه پاسداران مطرح مي شود در 
واقع براي انتقام گيري از موفقيت هاي سپاه در منطقه و تضعيف 
نظام و امنيت كشور است. مأموريت اصلي سپاه پاسداران، تأمين 
امنيت و آرامش مل��ت و دفاع از كيان نظام جمهوري اس��المي 
است، بنابراين شعارهايي كه عليه سپاه داده مي شود، شعار عليه 
امنيت و آرامش مردم اس��ت. رضايي كوچي ب��ا اعالم حمايت از 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي، گفت: حضور سفير انگليس در 
تجمعات، برخالف قوانين بين المللي است و دستگاه هاي امنيتي 
اقدام درس��تي در دس��تگيري اين فرد انجام دادند. كشورهاي 
استعماري با توطئه هاي رسانه اي به دنبال انتقام گيري از خون 

حاج قاسم سليماني و توفيق سپاه در منطقه هستند.

بهروزرسانیكينههایشتریعليهسپاهپاسدارانانقالباسالمی

بازواندفاعیکشورراتضعیفنکنید
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