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     به دنبال يادگيري باشيم!
محمد پاداش يكي از كاربران توئيتر نوش��ت: شنيده 
بودم سال۹۷ وقتي دالر رشد صعودي خود را شروع 
كرده بود و مردم متحمل فشار زيادي شده بودند، يكي 
از مديران انقالبي سابق كه امروز نيز در انتخابات پيش رو در تهران سبد 
رأي خوبي ه��م دارد، يك طرح جام��ع و مجلد »گ��ذار از بحران« به 

رئيس جمهور تقديم مي كند و با بي مهري روحاني مواجه مي شود!
باز متوجه ش��ديم در روزهاي گذش��ته، ۲۴اقتص��اددان در نامه اي به 
رئيس جمهور، به ارائه ۱۰راهكاري پرداختند كه بدون كمك خارجي 

مي تواند اقتصاد ايران را نجات دهد!
منطق مي گويد كسي كه معترف به »من بلد نيستم« است، بايد به دنبال 

يادگيري باشد، اين رفتار روحاني نامش چيست؟!
........................................................................................................................

    عالقه ابومهدي به شهيد دقايقي
اسماعيل معنوي نوشت: برايم سؤال بود كه عكس شهيد دقايقي روي ميز 
ابومهدي چه مي كند!؟ خدا ما را ببخشد كه سرمايه هايمان را حتي درست 
نمي شناسيم. حاج اسماعيل دقايقي از فرماندهان خوزستاني در جنگ 
بود، در حدود ۱۰عمليات بزرگ حضور و نقش��ی مؤثر داشت. سپاه بدر 
عراق را هم او تاسيس كرده است. در كربالي۵ آسماني شد. سردار شهيد 
حاج اسماعيل دقايقي ۲٨دي ۶۵ در عمليات كربالي۵ در منطقه شلمچه 

مورد هدف مستقيم هواپيماي بعثي قرار گرفت و آسماني شد... 
روحمان با يادش شاد باد. 

........................................................................................................................
     آش�وبگران داخلي ايران، همان كساني هستند كه ترامپ 

آنها را مي دوشد 
عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه رأي اليوم و تحليلگر برجسته جهان 
عرب در ستايش از خطبه هاي نماز جمعه رهبر معظم انقالب اسالمي 
در تحليلي كارشناسانه به شرايط امروز منطقه در خاورميانه اشاره كرد و 
گفت: »بريد بِگرديد از حكام عرب كدام براي آزادي فلسطين يك جمله 
سخن گفته؟ چرا ما اعراب و مسلمانان عليه امريكا متحد نمي شويم؟«

همچني��ن او در بخش��ي از صحبت ه��اي خودش ب��ه جاي��گاه امريكا و 
دخالتش هايش در مسائل خاورميانه اش��اره كرد و ادامه داد: »ارتش هاي 
سايبري به دنبال گرفتار كردن ايران هستند، زيرا آنها مزدوران اسرائيل و 

امريكا هستند، اينها همان كساني هستند كه ترامپ آنها را مي دوشد.«
........................................................................................................................

     پروژه ليبي سازي ايران را چه كساني دنبال مي كنند؟ 
در چند روز گذش��ته و در روزهاي پس از ش��هادت سپهبد حاج قاسم 
س��ليماني، ويدئويي در يك س��ايت امريكايي منتشر ش��د كه بسيار 
پربازديد شد. در اين ويدئو يك زن كه خود را ايراني- امريكايي معرفي 
مي كند به زبان انگليسي حرف هايي را مي زند كه با واقعيت جامعه ايراني 
كامالً متفاوت است. حاال علي عليزاده، كارشناس و تحليلگر سياسي اين 
ويدئو را در توئيتر به اشتراك گذاشته و درباره آن توضيحاتي داده است 
كه مخاطب را هر چه بيشتر با سياست هاي امريكا در مقابل ايران آشنا 

مي كند. تحليل خواندني عليزاده را با هم مرور مي كنيم. 
»ويدئوي اين خانم در امريكا غوغا به پا كرده. به قول فرنگي ها ويروسي شده 
و همه دارند آن را به هم مي فرس��تند. با ۱۰ميليون بازديد، پربيننده ترين 
ويدئوي ش��بكه هاي اجتماعي امريكا ب��وده و مؤثرتري��ن محتواي فضاي 
مجازي در شكل دهي افكار عمومي امريكا درباره ترور سردار سليماني. اين 
خانم در ويدئوي پنج دقيقه اي كه از اتاق نشيمن خانه اش ساخته به جامعه 
امريكا مي گويد گول حرف رس��انه هاي چپ و ليبرال امريكا در غيرقانوني 
خواندن ترور سليماني را نخورند. خودش را »يك ايراني« كه جامعه ايران 
را دقيق مي شناسد معرفي مي كند و به عنوان نماينده مردم ايران مي گويد: 
مردم ايران سليماني را تروريست مي دانند و از ترور او و از كار ترامپ عميقاً 
خوشحالند.« »حاال سايت بازفيد، يكي از مهم ترين سايت هاي خبري امريكا 
ثابت كرده، اين خانم، ساغر كسرايي، يك ايراني- امريكايي معمولي كه از 
اتاق نشيمنش با موبايلي ساده  براي آگاهي آشنايان فيلم گرفته نيست. او 
كارمند شركت تگزاسي ليندن سلوشن، البي رسمي ارتش آزاد ليبي بوده. 
ارتش آزاد همان گروه مسلحي است كه ليبي را جهنم كرده و يكي از داليل 

برپا شدن بازارهاي برده فروشي در اين كشور است.« 
»متن ويدئوي ساغر كسرايي بسيار روان و ساده نوشته شده. مثل حرف 
زدن يك آدم معمولي و دلسوز ولي وقتي متن را تحليل مي كني مي فهمي 
حرفه اي است و هر كلمه اش احساسات مخاطب را هدف مي گيرد. ويدئو 
به صورت عامدانه آماتور ساخته شده تا اعتماد مخاطب را جلب كند و در 
نهايت حنجره اي ايراني اجاره شده تا به نمايندگي از كل ايرانيان حرف بزند 
و البته بازيگري »زن« انتخاب شده تا ايجاد صميميت كند. جنگ رسانه اي 
اينگونه از سد شكاكيت و نگاه انتقادي ما عبور مي كند.« »مراقب باشيد. به 
ويژه در شبكه هاي اجتماعي. طبيعي ترين چيزهايي كه مي بينيد احتماالً 
ساخته حرفه اي ترين گروه هاي متخصص جنگ رواني و جنگ رسانه اي 
هس��تند. مراقب باشيد. پروژه ش��ان همان پروژه ليبي كردن ايران است. 

لعنتي ها حتي بازيگران و كارمندان پروژه شان را عوض نكرده اند.«

ابوترابي:
طرحي براي اصالح قانون نظارت بر رفتار 

نمايندگان تهيه مي كنيم  
نماين�ده نجف آب�اد در مجل�س گف�ت: قان�ون نظ�ارت 
ب�ر رفت�ار نماين�دگان داراي اش�كاالت و ضعف هاي�ي 
اس�ت و ب�راي رف�ع اي�رادات و اص�الح اي�ن قان�ون در 
ك�رد.  خواهي�م  تدوي�ن  و  تهي�ه  را  طرح�ي  مجل�س 
به گزارش فارس، ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به موضوع بررس��ي صالحيت  نمايندگان مجلس 
فعلي و داوطلبان انتخابات مجلس آينده در شوراي نگهبان گفت: ما 
در حوزه نظارت بر رفتار نمايندگان و قانون مصوب شده در اين باره 
داراي ضعف ها و اشكاالتي هستيم و الزم است طرحي درباره اصالح 
قانون نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس تهيه و تصويب شود كه 
ما اين طرح را تدوين خواهيم ك��رد. وي افزود: ما داراي يك ضعف 
قانوني جدي هس��تيم كه هر كس��ي مي تواند در انتخابات ثبت نام 
كند در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان اين گونه نيست. در 
اكثر كشورها به اين شكل است كه كسي كه براي انتخابات ثبت نام 
مي كند بايد هزين��ه ثبت نامش را خودش پرداخ��ت كند، گاه اين 

هزينه مادي است و گاه معنوي. 
نماينده مردم نجف آباد در مجلس اظهار داشت: متأسفانه در كشور 
ما افراد فله اي براي انتخابات ثبت نام مي كنند، در حالي كه مي دانند 
ردصالحيت مي شوند اما اين ثبت نام را انجام مي دهند و چون علت 
ردصالحيت ش��ان به صورت كتبي به آنها ابالغ مي ش��ود شروع به 
فضاسازي رسانه اي عليه شوراي نگهبان و نظام مي كنند. ابوترابي 
خاطرنشان كرد: بايد وقتي افراد ثبت نام مي كنند تمام پرونده هاي 
آنها در منظر عموم گذاش��ته ش��ود تا اين گونه فضاسازي ها عليه 
شوراي نگهبان و نظام انجام نشود. وي افزود: در بعضي از كشورها 
هزينه انتخابات از كسي كه داوطلب است هنگام ثبت نام در انتخابات 
اخذ و در يك حساب مشخص واريز مي ش��ود و اگر فرد داوطلب از 
۵درصد آرا كمتر رأي بياورد، پول ذكرش��ده به نفع دولت مصادره 
مي شود. اين هم متأس��فانه در كش��ور ما پياده نمي شود. نماينده 
مردم نجف آباد در مجلس در پايان گفت: در كشور ما فله اي ثبت نام 
مي كنند و متعاقباً فله اي هم ردصالحيت مي شوند و بعد هم براي 

نظام هزينه ايجاد مي كنند. 

س�خن گفتن دونالد ترامپ با مردم امريكا پس 
از حمله موش�كي ايران به پايگاه عين االسد، با 
تأخيري بيش از 12ساعت نسبت به ساعت اعالم 
شده، انجام ش�د تا مردم امريكا اولين شب پس 
از حمله ايران را بي توضيح مش�خصي از سوي 
دولتمردان خود به صبح برسانند. صبح روز بعد 
ترامپ زماني كه پش�ت تريبون آم�د، در همان 
آغاز سخنراني خطاب به مردم امريكا تأكيد كرد 
كه به شما اطمينان مي دهم هيچ امريكايي اي در 
حمله ديشب آسيب نديده است. او پيش از اين 
هم در اولين توئيت خود پس از حمله موش�كي 
اي�ران، نوش�ته بود كه هم�ه چيز خوب اس�ت!

آيا واقعاً آس��يبي ب��ه هيچ ي��ك از نيروهاي حاضر 
در عين االسد وارد نش��ده بود؟ اين گزارش برخي 
شواهدي را بررسي مي كند كه نشان مي دهد دولت 
امريكا در اين زمينه واقعيت را به مردم نگفته است. 
پدر يكي از سربازان امريكايي حاضر در عين االسد 
در گفت وگو با شبكه CSPAN با بغض و صدايي 
لرزان مي گويد كه: »رسانه هاي امريكا گفتند هيچ 
تلفاتي در عين االسد نبوده، اما االن يك هفته است 
از وضعيت پس��رم بي خبرم و پاسخ تماس هاي مرا 
نمي دهد. خدا ترام��پ را لعنت كند« حتي اگر اين 
سند روش��ن را هم ناديده بگيريم، ش��واهد ديگر 

كم نيست.
   بايكوت خبري

اولين گزاره اي كه باعث ش��د نس��بت به ادعاهاي 
دولت امري��كا در مورد عدم تلفات انس��اني در اين 
حمله تش��كيك وارد ش��ود، بايكوت خبري و منع 
ورود خبرنگاران و حت��ي نيروهاي عراقي به داخل 
پايگاه بود. امريكايي ها فقط به اين عبارت بس��نده 
مي كنند كه »كش��ته نداده ايم« اما حتي در مورد 
مجروحان و نيز ايراد خسارت به تسليحات نظامي 
يا ساختمان هاي نظامي هم گزارش و خبر رسمي 
منتش��ر نش��د. همان روز اول حمله به عين االسد، 
بارها اين ايراد ب��ه امريكايي ها گرفته ش��د كه اگر 
همه نيروهاي حاضر در پايگاه در صحت و سالمت 
هستند و خسارت خاصي به پايگاه وارد نشده، چرا 
خبرنگاران را به داخل پايگاه راه نمي دهند كه اين 

عدم تلفات را مستند گزارش كنند؟ 
از سويي مشاهدات نشان مي داد كه پروازهاي متعدد 
از عين االس��د پس از حمله ايران انجام مي ش��ود. 
اين اتف��اق هم چون در بايكوت خب��ري روي داد و 
توضيحي هم در مورد آن داده نش��د، اين گمانه را 
تقويت مي كرد كه ارتش امريكا در حال جابه جايي 
مجروحان از داخل پايگاه به مراكز بيمارستاني  است. 
س��ردار اميرعلي حاجي زاده در نشس��ت رسانه اي 
خود براي تشريح جزئيات حمله ايران به عين االسد 
مي گويد كه »حداقل پس از عمليات موش��كي ما 
۹س��ورتي پرواز هواپيماي 33۰مج��روح از پايگاه 

خارج كرده است.«
  خبرهاي فعاالن رسانه اي غيرايراني 

از تلفات عين االسد
»كاترين ش��اكدام« تحليلگر و كارش��ناس مسائل 
سياس��ي طي گزارش��ي در پايگاه خبري تحليلي 
»س��يتيزن تروث« اعالم كرد كه اين رس��انه »به 
اطالعاتي دست پيدا كرده كه نشان مي دهد بيش 
از ۱۰۰ نظامي امريكايي در حمله موشكي ايران به 
پايگاه عين االسد در عراق كشته شده اند.« اين وبگاه 
با بيان اينكه امريكايي ها تاكنون هرگونه تلفات در 
حمله به پايگاه عين االسد را تكذيب مي كنند، مدعي 
شد »به زودي ويدئوها و مدارك بيشتري از پايگاه 

عين االسد را در دسترس عموم قرار مي دهد.«

در خبري ديگر، پايگاه المعلومه بر پايه سندي كه 
از نامه نگاري جيمز هوگان )از مقام هاي وزارت دفاع 
امريكا( با بني تامپسون )رئيس كميته امنيت ملي 
مجلس نماين��دگان امريكا( فاش ش��ده، مي گويد 
كه »هوگان رس��ماً خس��ارت وارد ش��ده به پايگاه 
عين االسد را تأييد كرده اس��ت« و اضافه كرده كه: 
»برخالف آنچه رس��انه ها اعالم مي كنن��د، امريكا 
در جريان حمله موش��كي سپاه، تلفات سنگيني را 
متحمل شده است. عالوه بر كشته و زخمي شدن 
۲٨۵نظامي امريكايي، خسارت زيادي به ۱۵پرنده، 
ش��امل »بلك هاوك« دو هواپيماي باربري، س��ه 
پهپاد MQ- 1 و س��ه خوابگاه نظاميان وارد ش��ده 
است. در اين حمله همچنين خسارت هايي به برج 
مراقبت پايگاه عين االسد و باند فرودگاه اين پايگاه 
وارد شد.« به گفته هوگان و با استناد به برآوردهاي 
اوليه، براي فعاليت اين پايگاه دس��ت كم سه هفته 

زمان نياز است. 
همان روزهاي اول حمله، خبرنگار روزنامه اسرائيلي 
هاآرت��ص در توئيت��ي خب��ر از انتق��ال مجروحان 
امريكايي عين االس��د به تل آويو داد. او نوشته بود 
كه »۲۲۴ مجروح از پايگاه عين االسد به بيمارستان 
سوراسكي در تل آويو انتقال يافته اند« كمي بعد او 

اكانت توئيتر خود را به حالت تعليق درآورد!
از س��ويي يك كاربر امريكايي توئيتر هم خبري از 
پايگاه »اي بي س��ي نيوز« كه در آن به كشته شدن 
دو نظامي امريكايي در آلم��ان به داليل نامعلوم در 
روز ۱3ژانويه اشاره شده را بازنش��ر كرده و نوشته 
است: »همزماني جالبي است. از زمان حمله ايران، 
هفت نظامي امريكايي در حوادث اينچنيني كشته 
ش��ده اند.« كاربران امريكايي بسياري هم جمالتي 
با مفهوم دروغ بودن ادعاي دول��ت امريكا در عدم 

داشتن تلفات انساني در عين االسد نوشته اند. 
بنجامين نورتن، روزنامه نگار امريكايي با اش��اره به 
ادعاهاي دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا درباره 
آسيب نرسيدن به نيروهاي تروريست امريكايي در 
پاسخ موشكي ايران به ترور سردار سليماني اعالم 

كرد كه: »ترامپ همواره دروغ مي گويد.«
روزنام��ه بيلد آلم��ان مي نويس��د: »هي��چ  يك از 
موش��ك هاي بالس��تيك ايراني رهگيري نشدند. 
موشك ها دو سوله ش��امل محل اقامت خلبان هاي 
پهپادها و نيروهاي ويژه را تخريب كردند. ش��دت 
حمالت را مي توان بر اساس تعداد زيادي از سربازان 
كه براي ضربه به مغز )ناشي از شدت امواج( تحت 

مداوا قرار گرفتند، فهميد.«
در گزارش ش��بكه عراق��ي االتجاه ه��م آمده كه: 
»ترامپ، كشته هاي عين االسد را بين تلفات امريكا 
در آلمان و افغانس��تان جا مي زند تا شدت بحران 
و فش��اري كه خود را در آن گرفتار كرده اس��ت، 

بيشتر نكند.«
خبرگزاري آسوش��يتدپرس مي گوي��د: »نظاميان 
امريكاي��ي همچن��ان در ح��ال پاكس��ازي پايگاه 
عين االسد از بقايای بر جای مانده از حمله موشكي 
هفته گذش��ته ايران بودند، چاله ه��اي بزرگي در 
اين پايگاه ايجاد ش��ده و سيس��تم هاي حمل ونقل 
نظامي سنگين حين حمالت موشكي ايران آسيب 
ديده اند« و با اين توصيفات از آسيب هاي وارده به 
پايگاه امريكايي هاست كه خبرنگار شبكه تلويزيوني 
سي ان ان اذعان مي كند كه: »زنده ماندن در جايي 
كه چني��ن فاجعه  بزرگ��ي رخ داده، بعي��د به  نظر 
مي رسد. حمله در ش��ب اتفاق افتاده و بعيد است 

افراد خارج از پايگاه بوده باشند.«
واشنگتن پست هم مي نويسد: »حمله موشكي ايران 
به عين االس��د ده ها مجروح بر جاي گذاشته است.« 
وب سايت شبكه تلويزيوني »فوجي« ژاپن به نقل از 
يك منبع دولتي امريكا مي نويسد: »در حمله موشكي 

ايران حداقل ۲۰نفر كشته و مجروح شده اند.«
از سوي ديگر خبرنگار شبكه س��ی ان ان امريكا در 
گزارشي كه از پايگاه عين االسد تهيه كرد، آسايشگاه 
تخريب شده سربازان امريكايي بر اثر حمله موشكي 
سپاه را نش��ان داده و اين موضوع را مطرح كرد كه 
به  احتمال قوي امريكايي ها در اين پايگاه متحمل 

تلفات جاني شده اند. 

از اين قبيل گزارش و اخبار و تحليل هاي رسانه اي 
در مورد ميزان آسيب انساني امريكايي ها در حمله 
ايران به عين االسد زياد اس��ت و يك سؤال را ايجاد 
مي كند: آيا اينان همه طرفدار ايران هستند و دروغ 

مي گويند؟!
   س�خنان نظاميان در م�ورد تلفات ارتش 

امريكا
اظه��ارات نظاميان هم در اين زمين��ه جالب توجه 
است. »تيم گارلند« سرهنگ امريكايي با زير سؤال 
ب��ردن ارزيابي هاي اوليه گفت: »غيرممكن اس��ت 
هيچ سربازي كشته نشده باشد.« وي گفته: »همه 
ما مي دانيم كه گزارش اوليه هميشه نادرست است. 
من شخصاً حدود دو سرباز خود را از دست دادم. من 
نمي توانم تصور كنم سربازان جان سالم به در برده 

باشند. چنين اتفاقي يك معجزه مطلق است.« 
آندرس برزينس، فرمانده نيروهاي لتونيايي مستقر 
در عراق هم مي گويد: »بزرگ ترين و خطرناك ترين 
حمله به مواضع امريكا بود. موشك هاي بالستيك 
استفاده شده ۶۰۰ تا ۹۰۰كيلو مواد منفجره داشتند 
و اگر ب��ه اقامتگاه نيروها اصاب��ت مي كردند، ضربه 
عمده اي مي زدند. تمام موش��ك ها به تاسيس��ات 
نظامي اصابت كردند و خسارت به باند و تاسيسات 

ديگر وارد شد« يا س��رهنگ تيم گارالند، فرمانده 
ارشد پايگاه عين االس��د به فرانس پرس مي گويد: 
»هيچ يك از فرماندهان انتظ��ار چنين انفجارهاي 
قوي اي را نداش��تند و زماني كه موج اول حمالت 
انجام شد، قوي ترين و بلندترين صدايي بود كه در 
طول زندگي شنيده بودم. اشياي غيرطبيعي در هوا 
مي ديديم، شكل حركت آن و باال رفتن دماي منطقه 
غيرطبيعي بود. دو سرباز در برج هاي مراقبت بودند 
كه شدت فش��ار آنها را از جاي خود به بيرون پرت 
كرده بود. يكي از آسايشگاه هاي سربازان در پايگاه 

به  طور كامل ويران شد.«
دارا ماسيكوت، كارشناس ارشد مطالعات استراتژيك 
و امنيت ملي از كالج جنگ نيروي دريايي امريكا و 
پژوهشگر سياسي در انديش��كده »َرند« در صفحه 
توئيتر نوشت: »من كارشناس ]مسائل[ ايران نيستم 
اما تحليلگر نظامي هستم. وقتي به نقاط اثر حمله 
ايران به پايگاه هوايي ]عين[ االس��د نگاه مي كنم، 
حمله نمادين با هدف اجتناب از تلفات كه بعضي ها 

مي گويند، نديدم.«
اما در اين بي��ن آنچه بي��ش از همه م��ورد توجه 
اس��ت گزارش وزارت دفاع امريكا از ميزان تلفات 
نيروهاي امريكايي در عين االس��د است. پنتاگون 
در اين گزارش با رد ادع��اي رئيس جمهور امريكا 
مبني بر اينكه هي��چ نيروي امريكاي��ي در نتيجه 
عمليات موشكي سپاه آسيب نديده است، تصريح 
كرده اس��ت كه: »۱۱نيروي امريكاي��ي در نتيجه 
اين عمليات زخمي ش��ده اند« و م��ردم امريكا در 
شبكه هاي مجازي مي نويسند حاال كه معلوم شد 
گزارش اوليه دروغ ب��وده، آيا ام��كان دروغ بودن 

نداشتن تلفات هم وجود ندارد؟!
جاناتان هافمن، سخنگوي پنتاگون مدعي شد كه 
»مقام هاي ارش��د ارتش امريكا روز پنج شنبه تازه 
متوجه شده اند كه ۱۱نظامي امريكا به دليل نشان 
دادن نشانه هاي ضربه مغزي خفيف از عراق خارج 
شده اند.« هافمن مدعي شد: »اين ايده ها كه تالشي 
براي كوچك نمايي شمار زخمي ها وجود داشته يا 
نوعي بي برنامگي سياس��ي در اين خصوص وجود 

داشته، محلي از اعراب ندارند.«
   آيا امريكا از حمله مطلع بود؟

شبكه بی بی س��ی فارس��ي در گزارش��ي از پايگاه 
عين االس��د به گفت وگويي با فرمانده اين پايگاه و 
برخي س��ربازان امريكايي پرداخته اس��ت. در اين 
گزارش به اصابت موش��ك به خواب��گاه نيروهاي 
امريكايي اشاره و حتي تصوير خوابگاه تخريب شده 
نيز نشان داده مي شود. يكي از سربازان امريكايي 
در اين گزارش مي گويد: »دقايق��ي قبل از اصابت 
موش��ك ها ب��ه پاي��گاه، روي كامپيوتره��اي آنها 
هش��داري مبني بر شليك موش��ك به  سمت آنها 
ارسال مي شود كه آنها تنها چند دقيقه براي رفتن 

به پناهگاه فرصت داشته اند.«
از س��وي ديگر خبرنگار بي بي س��ي در قس��متي 
از گ��زارش خ��ود در حال��ي ك��ه در ويران��ه يكي 
از خوابگاه هاي س��ربازان امريكايي ق��دم مي زند، 
مي گوي��د: »س��ربازان امريكايي وق��ت كمي براي 
رفتن به پناهگاه در اختيار داش��ته اند.« اگر ارتش 
امريكا از قبل از اين حمله مطلع بود، آيا س��ربازان 
امريكايي وقت كمي براي رفتن به پناهگاه در اختيار 
مي داشتند؟! بي بي سي به حضور نيروهاي امريكايي 
در خارج از پناهگاه و مش��غول نگهباني در محوطه 
هنگام حمله موش��كي ايران هم اشاره مي كند. آيا 
اصابت موشك جايي براي زنده ماندن اين نگهبانان 

باقي مي گذارد؟!

اعتراف تدريجی به تلفات »عين االسد«
رسانه های جهان گزارش های متعددی از تلفات امريكايی ها در موشک باران ايران منتشر كرده اند

رئيس مجلس با بي�ان اينكه بيش از يک س�ال و اندي از رفتار 
خصمانه امريكا از مس�ئله هس�ته اي مي گ�ذرد و اروپا صرفًا 
بيانيه سياس�ي داده اس�ت، گفت: اروپا به ه�ر دليلي رفتاري 
غيرعادالنه در استفاده از ماده 37 توافقنامه هسته اي داشته 
باش�د، ما تصميم جدي در همكاري با آژان�س اتخاذ مي كنيم. 
به گزارش فارس، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در نطق پيش از دستور خود در نشست علني روز گذشته مجلس 
گفت: پس از حوادث پرهيجان و پرماجراي دو هفته اخير كشور 
و از يك طرف حضور باش��كوه و عزتمندانه ملت عزيز ايران در 
مراسم تشييع س��ردار سلحشور اس��الم حاج قاسم سليماني و 
همراهانش و همچنين حضور عظيم مردم تهران در نماز جمعه 
اخير، مي طلبي��د كه رهبري معظم تحلي��ل جامعي را از وقايع 
پرفراز و نشيب براي ملت ارائه كنند و همگان روز جمعه از بيانات 

عميق و ارزشمند ايشان بهره مند شدند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: دست خدا را مي توان 
در اين مسئله مشاهده كرد كه با وجود تلخي بعضي از اين وقايع، 
آگاهي باالي ملت چگونه اين ستم امريكايي ها را به اراده قدرتمند 
ملي و انقالبي بدل كرد، بايد ق��در اين همت بلند ملت و رهبري 
خردمندانه كشور را دانست. الريجاني با اشاره به نظرات هيئت 
مركزي نظارت بر انتخابات در مورد بررسي صالحيت داوطلبان 
مجلس خاطرنشان كرد: از زحمات دست اندركاران در انتخابات 
اعم از اجرايي و نظارت تشكر مي كنم كه در امر خطير انتخابات 

وقت مي گذارند و تالش مي كنند. 
   علت ردصالحيت برخي نمايندگان فعلي 

و ادوار مجلس اقتصادي نيست
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي اظهار داش��ت: در ردصالحيت 
بعضي از نمايندگان فعلي و نمايندگان ادوار از جانب س��خنگوي 

محترم شوراي نگهبان مطلبي در رسانه ها منعكس شد كه عمدتاً 
مربوط به سوءاستفاده هاي اقتصادي بوده است. اين مطلب درست 
نيس��ت، چراكه در نامه هايي كه هيئت نظارت به نمايندگان داده 
است، بندهايي اشاره شده كه مربوط به اين امر نيست، البته برخي 
اين گونه بوده، چرا بايد مطلب درست منعكس نشود كه بيگانگان از 

آن سوءاستفاده و نظام را متهم به فساد كنند. 
وي افزود: بنده از اعضاي فقهاي محترم شوراي نگهبان و حقوقدانان 
ارزشمند درخواست مي كنم در اين بخش كه كار داوري بر عهده 
آنان است، با دقت الزم به اين امر توجه كنند كه حقوق افراد ناديده 
گرفته نش��ود. الريجاني خاطرنشان كرد: بر اس��اس قانون نظارت 
مراجع چهارگانه مي تواند مالك باشد چراكه گزارش هاي غير اين 
مسير مي تواند از جانب افراد با اغراض خاص ارائه شود و تشخيص 
صحت آن نيازمند زمان است كه در اين مقطع كوتاه ممكن نيست، 

ولي مي تواند فضاي قضاوت را مشوه كنند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داش��ت: ترديدي نيست كه 
اگر فسادي                     در پرونده هر كس باشد كه محكمه اي نظر داده باشد، 
همگان تابع آن خواهند بود، اما اگر صرف گزارش است، مرجعي بايد 
باشدكه اتقان آن را بررسي كند، چراكه گزارش اوليه خام نباشد و با 

آبروي افراد بازي نشود. 
وي افزود: از طرفي اگر سيستم هاي اطالعاتي درباره نمايندگان 
مجلس مطالبي داشتند، اولي آن بود كه در طول اين چهار سال 
اطالعات را در ميان مي گذاشتند تا اصالح شود نه اينكه نزديك 
انتخابات آن را يكجا مطرح كنند، البته وزارت اطالعات در چند 
مورد كه شايد در حد انگش��تان دست هم نباشد، مطالبي را در 
مورد برخي به اينجانب دادند و بنده هم به افراد متذكر شدم و 
آنان نيز پيگيري موضوع را از طريق وزارت اطالعات انجام دادند 
تا صحت مسائل روشن شود                                                                                                                                                                                                             اما به هيچ وجه در اين حد و اندازه 

نبود كه حداقل به بنده منتقل نكردند. 
   بزرگنمايي اشكاالت اقتصادي خسارت حيثيتي

به افراد مي زند
الريجاني خاطرنش��ان كرد:                                                                                                                                 بزرگنمايي اش��كاالت اقتصادي هم 
خسارت حيثيتي به افراد مي زند و هم به كشور لطمه وارد مي كند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داش��ت: در اظهارات هيئت 
مركزي نظارت آمده است كه مبنا بر عقايد سياسي نبوده كه مبناي 
درستي براي انتخابات صحيح است، اما استناد به بخش هايي از ماده 
۲۹ كه به نوعي موضوع التزام عملي به نظام است، بايد دقت شود. 

وي افزود: بنده كه با برخي آقايان چهار سال و با برخي هشت سال 
و برخي ۱۲سال است همكاري روزانه داشته ام، عدم التزام عملي 
به نظام را در اكثريت قريب به اتفاق همكاران تأييد نمي كنم. بارها 
و بارها ديده ام كه با دقت تام از حريم نظام دفاع كرده اند، از  جمله 
در مصوبه اخير مجلس در مقابل ستم امريكا در طرح سه فوريتي 
كه به اتفاق آرا تصويب شد و در موارد ديگر هم بنده شاهد دفاع 
از هويت ملي و انقالبي و حقوق ملت و نظام جمهوري اس��المي 
بوده ام، البته ممكن است در اظهارات خطايي صورت گرفته باشد. 
اين مطالب را در كنار موارد                                                                                                                                بسيار زياد اظهارات و اقدامات درست 
و همراه با مسئوليت ملي بايد قرار داد و ارزيابي كرد و براي چنين 
ارزيابي ای نياز به داشتن اطالعات دقيق تر از عملكرد نمايندگان 
محترم اس��ت. در اين زمينه هر گونه همكاري از سوي مديريت 
مجلس طلب كنند ارائه خواهد شد تا پرونده هاي همكاران محترم 

به نحو دقيق تري بررسي شود. 
الريجاني خاطرنش��ان كرد: در نظريه هيئت محترم نظارت در 
موارد زيادي عدم احراز ذكر ش��ده اس��ت كه در شرايط فعلي 
كشور به صالح نيس��ت و ديديد كه رئيس جمهور نااهل امريكا 
چه سوءاستفاده اي از اين امر كرد، گرچه تعداد زياد كانديداها و 

زمان كوتاه بررسي مشكالتي براي هيئت مركزي نظارت فراهم 
كرده است كه اميدواريم در بررسي شوراي محترم نگهبان كه 

هنوز زمان براي اظهارنظر دارند، حتي المقدور مرتفع شود. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: هر چه در اين زمينه 
تالش ش��ود و عدم احراز كاهش يابد، به حضور بيشتر مردم در 
انتخابات كمك مي كند كه مخصوص��اً در مقطع فعلي انقالب 
ضرورت دارد. وي با اشاره به اقدامات جديد سه كشور اروپايي 
در ارتباط با برنامه هسته اي ايران، افزود: تأسف آور اين است كه 
يكي از وزراي كش��ورهاي اروپايي با صراحت اعالم كرده است 
كه امريكا تهديد مي كند كه اگر از ماشه استفاده نكنيم، تعرفه 
واردات اتومبيل به امريكا را ۲۵درصد افزايش مي دهد، لذا ما در 

اين مسير قرار گرفته ايم. 
الريجاني خاطرنشان كرد: پس مش��كل در رفتار ايران نيست كه 
بارها خودتان خروج امريكا را از برجام سرزنش كرديد، مشكل در 
تهديد امريكاست كه كشورهای قدرتمند اقتصادي اروپا را به رفتار 

حقارت آميز و غيرعاقالنه وادار كرده است. 
    رفتار غيرعادالنه اروپ�ا ادامه يابد در همكاري با آژانس 

بازنگري مي شود
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: ايران اهل تهديد نيست، 
بيش از يك سال و اندي از رفتار خصمانه امريكا از مسئله هسته اي 
مي گذرد و اروپا صرفاً بيانيه سياسي داده است و مدت ها جمهوري 
اس��المي ايران مدارا كرد، اما با صراحت اع��الم مي كنيم اگر اروپا 
به هر دليلي رفتاری غيرعادالنه در اس��تفاده از ماده 3۷ توافقنامه 
هسته اي داشته باش��د، آنگاه جمهوري اسالمي تصميم جدي در 
همكاري با آژانس خواهد گرفت و طرح آن در مجلس آماده است. 
                          ما شروع كننده اين امر نخواهيم بود                                                                                     اما متناسب با اقدام شما اقدام 

خواهيم كرد. بهتر است عادالنه رفتار كنيد.

الريجاني: طرح مجلس برای بازنگری  در همكاري با آژانس آماده است
اگر اروپا به هر دليلي رفتاری غيرعادالنه در استفاده از ماده 37 توافقنامه هسته اي داشته باشد، آنگاه جمهوري اسالمي تصميم جدي در همكاري با آژانس خواهد گرفت

بهارستان

پدر يكي از سربازان امريكايي 
حاضر در عين االسد مي گويد 
كه: »رسانه هاي امريكا گفتند 
هيچ تلفاتي در عين االس�د 
نب�وده، ام�ا االن ي�ک هفته 
اس�ت از وضعي�ت پس�رم 
بي خبرم و پاس�خ تماس هاي 
مرا نمي دهد. خ�دا ترامپ را 
لعنت كند« حتي اگر اين سند 
روشن را هم ناديده بگيريم، 
ش�واهد ديگ�ر كم نيس�ت

   گزارش


