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صداي داعش از كوچه اختر
روزنامه جام ج��م با اش��اره به متن 
هتاكانه ميرحس��ين موس��وي در 
و  داع��ش  ب��ا  همس��ويي 
رژيم صهيونيستي نوشت: ظاهراً موس��وي دچار يك لجاجت شده، 
وگرنه چطور ممكن اس��ت فردي بعد از چهار س��ال از پايان جنگ 
خانمانسوز سوريه،  تخريب ليبي، يمن و وضعيت تأسف برانگيز مصر 
در مصادره انقالب مردم توسط نظامي ها و وحشيگري داعش هنوز 
نتواند تحليل كند كه سرداران مقاومت چطور ايران را از دهان شير 
نجات دادند، در حالي كه داعش ب��ه نزديك ترين بخش هاي مرزي 
كشور رسيده بود. به نظر مي رسد اين خطاي تحليل، هنوز در افكار 
موسوي اس��تمرار دارد و او براي فراموش نش��دن اين بار به  صورت 
سرداران شهيد مقاومت چنگ زده و درست در نقطه اي ايستاده كه 
يك داعشي هم از آنجا با مقاومت زاويه دارد و دقيقاً با همان فرمت به 

شهداي مقاومت مي تازد. 
 جام جم اضافه كرده است: اما گذشته از موضع ميرحسين موسوي، 
مسئله مهم ديگر س��كوت اصالح طلبان است.  سال۸۸ كه خاتمي 
منافقانه عمل كرد و در جلس��ات خصوصي بر عدم تقلب و اش��تباه 
موسوي تأكيد داش��ت، اما هيچ گاه اين مواضع خود را علني نكرد، 
اما اين بار كه موس��وي يك بيانيه تروريس��تي هم صادر كرده و به 
جنگ هويت ملي ايرانيان آمده، او باز هم س��اكت مانده ، اما چيزي 
كه شايد فهمش دشوار باشد،  پيام تسليت اين شخص براي شهادت 
حاج قاسم است.  مجموع اين اتفاقات اين سؤال را تداعي مي كند كه 
آيا ما با يك نفاق مواجه هستيم؟ اگر شخصي مانند خاتمي موافق 
كليت جبهه مقاومت و سرداران شهيد آن است،  چرا اين بار در برابر 
بيانيه داعشي موسوي سكوت كرده است؟ اين بيانيه عماًل نمايش 
يك سقوط كامل براي ميرحسين موسوي است كه عدم واكنش و 
استمرار سكوت سياسيون نزديك به او، حيثيت سياسي آنها را هم 

زير سؤال مي برد. 
..................................................................................................................................

موسوي عليه منافع ملي
روزنام��ه خراس��ان هم ب��ه نق��د بيانيه 
ميرحس��ين موس��وي از جنبه ديگري 
پرداخت و نوش��ت: نكته نخست و مهم 
عملكرد ميرحسين موسوي در دو مقطع تابستان ۸۸ و تابستان 1401 
اقدام عليه منافع ملي كشور است. 13س��ال قبل در زماني كه جامعه 
جهاني آم��اده پذيرش و نرمش در برابر خواس��ته هاي بحق جمهوري 
اس��المي بود و دهمي��ن دوره انتخابات رياس��ت جمه��وري با بيش 
از40ميليون مشاركت كننده جمهوري اسالمي را در يك نقطه عطف 
قرار داده بود، برچسب تقلب و خارج شدن ميرحسين از ريل قانون، كار 

را تا آنجا پيش برد كه كشور را در آستانه پرتگاه قرار داد. 
نكته دوم اينكه ايشان در نقد سياست هاي منطقه اي جمهوري اسالمي 
بدون توجه يا اشاره اي به سياست هاي منطقه اي امريكا و اسرائيل، به 
مسئله مقابله ايران با داعش در منطقه پرداخته و با ادبياتي كه به نظر 
ريشه در عصبيت هاي سال ۸۸ دارد، شهدايي را خطاب قرار مي دهد كه 
جان شان را فداي از بين بردن غده سرطاني كردند كه به نام اسالم و خدا 

و رسول سر مي بريد، مثله مي كرد و تا پشت مرز هاي ايران آمده بود. 
كوتاه سخن اينكه ميرحسين موسوي در اقدامي ضدمنافع ملي اقدام به 
انتشار بيانيه اي كرده است كه ظرفيت هاي منطقه اي جمهوري اسالمي 
را در برهه وزن كشي ها براي ش��كل گيري مناسبات جديد منطقه اي 
هدف گرفته است. نويسنده در پايان با اشاره به سكوت جريان اصالحات 
نوشته است: برخي چهره ها و فعاالن سياس��ي از جريان اصالحات در 
آزموني مهم قرار دارند كه بايد بين منافع و چهره هاي ملي با تعصبات 

جرياني خود، يكي را انتخاب كنند. 
..................................................................................................................................

خدمتي كه حصر كرد
روزنامه همش��هري هم در سرمقاله 
پنج ش��نبه خود به نقش حصر سران 
فتنه در زدودن نفاق و فتنه اشاره كرد و نوشت: يك اصل كليدي را فراموش 

نكنيم؛ جامعه اي كه در آن نفاق كم شود، جامعه رشديافته است. 
 حصر كمك كرد زمان بگذرد و غبارها بنشيند و باطل خود را نشان دهد. 
حصر كمك كرد هيجان هاي كف خيابان تمام ش��ود تا جامعه عاقالنه 
صحنه را ببيند. نقش حصر فرصت روشنگري و انداختن نقاب نفاق بود و 
اين پروژه كالن انقالب اسالمي است. بايد مردم بخواهند تا هر تصميمي 
ولو قهريه كارساز باشد. امام با بني صدر و بازرگان و منتظري نيز با همين 
راهبرد رفتار كرد. رهبري نيز با موس��وي و جنبش سبز و جريان فتنه 
همين كردند. با امثال احمدي نژاد نيز و حاال توهين ها و هتاكي ها در 
بيانيه موسوي مهم نيس��ت. مهم اين است كه گذش��ت روزگار فتنه. 
رقيب موسوي آگاهي مردم است. همه چيز روشن است. يك خط است 
با دو سو؛ يا جريان انقالب اسالمي يا مقابل آن، كه طرفداران داعش و 
تروريست ها و آدم كش ها و سلطنت طلب ها و رجوي ها و غيره هستند. 
بيانيه موسوي تصريح مؤكدي بود بر مرزبندي ای كه از سال۸۸ با مردم 
و اين خاك و انقالب پيدا كرد. آن روز نق��اب و امروز بي نقاب، همين. 
بيشتر هم الزم نيست جدي گرفته شود. گذشت دوران نفاق، اين جامعه 

بلوغ يافته است. 
..................................................................................................................................

دوگانه هايي كه غرب پنهان مي كند!
روزنامه رسالت در يادداشت پنج شنبه 
خود نوش��ت: ب��ازي برجامي غرب، 
خصوصاً در قب��ال آنچه پيش��نهاد 
غيرقابل تغيير! اروپاييان در پروس��ه احياي توافق هسته اي خوانده 
مي شود، در نوع خود قابل توجه است! طي روزهاي اخير و در جريان 
برگزاري مذاكرات وين، مقامات امريكايي تالش مي كنند خود را در 
قبال تعيين تكليف توافق هس��ته اي و حت��ي تاكتيك ها و متدهاي 
بازگشت به اين توافق يكدست و متحد نشان دهند. با اين حال شواهد 
و مستندات موجود نشان مي دهد حتي در ميان دموكرات ها نيز اين 
همس��اني و همصدايي وجود ندارد! در چنين شرايطي دستگاه هاي 
رس��مي و رس��انه اي در غرب تالش مي كنند خود را »يكدس��ت و 
بي اشتباه« و در مقابل، ايران را در قبال بازگشت به توافق هسته اي 
مردد نشان دهند. آنچه مسلم است اينكه ايران قطعاً به دنبال »توافق 
خوب« مي باشد اما تا زماني كه به آن دست پيدا نكند و طرف غربي 
در قبال آن گام هاي الزم و ضروري را برندارد، تسليم بازي سياسي- 

رسانه اي امريكا و اروپا نمي شود. 
نويسنده اضافه كرده است: اكنون كه امريكايي ها به  نوعي بر سر دوراهي 
بازگشت واقعي به برجام و ادامه مسير دوران رياست جمهوري ترامپ 
و البته پذيرش عواقب آن گرفتار شده اند، ما شاهد خلق اين تناقض ها 
در حوزه سياس��ت خارجي امريكا هس��تيم. به  هر حال اين تصميمي 
است كه واشنگتن بايد بگيرد و قطعاً مذاكرات به  لحاظ فني و حقوقي 
مدت هاست به  پايان رس��يده و االن بحث بر س��ر تصميم  سياسي اي 
است كه دولت جو بايدن بايد هر چه سريع تر اتخاذ كند. اين قاعده در 
خصوص اتحاديه اروپا نيز صادق اس��ت. در مقابل، جمهوري اسالمي 
ايران بازي احزاب و بازيگران سياسي در امريكا و اروپا را به صورت جدي 
مورد رصد و تحليل قرار مي دهد. اين طمأنينه همراه با قاطعيت، رمز 
موفقيت نهايي ما در هر گونه رايزني و مذاكره با طرف بدعهد و غيرقابل 

اعتماد غربي محسوب مي شود.

 رئيسي
در پاسخ به تماس تلفني نخست وزير ارمنستان:

ايران تغيير جغرافياي سياسي منطقه را 
نمي پذيرد

ايران هيچ گونه تغيير در جغرافياي سياس�ي منطقه را نمي پذيرد 
و آمادگ�ي دارد تم�ام ظرفيت هاي خ�ود را براي برق�راري صلح 
و ثب�ات در منطق�ه قفق�از و رش�د و توس�عه آن ب�ه كار گي�رد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت جمه��وري، آيت اهلل دكتر 
سيدابراهيم رئيسي در پاسخ به تماس تلفني »نيكول پاشينيان« نخست 
وزير ارمنستان، روابط دو كش��ور را تاريخي و عميق توصيف و بر ضرورت 
برنامه ريزي براي افزايش سطح همكاري هاي اقتصادي پايدار تهران- ايروان 
تأكيد كرد. رئيس جمهور با اشاره به درگيري هاي روزهاي گذشته در قفقاز 
اظهار داشت: پايبندي امضاكنندگان بيانيه سه جانبه آتش بس به مفاد آن و 
حل و فصل مسائل باقي مانده از طريق گفت وگو و راهكارهاي ديپلماتيك، 

بهترين راه براي ايجاد آرامش و امنيت در منطقه قفقاز است. 
رئيسي با اشاره به بيانات راهبردي رهبرمعظم انقالب در ديدار اخير با 
رؤساي جمهور روسيه و تركيه مبني بر حساسيت جمهوري اسالمي 
ايران نسبت به مرزهاي خود در منطقه قفقاز و مقابله با هر گونه تالش 
براي تغيير آنها تصريح كرد: ايران هيچ گونه تغيير در جغرافياي سياسي 
منطقه را نمي پذي��رد و آمادگي دارد تمام ظرفيت ه��اي خود را براي 

برقراري صلح و ثبات در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن به كار گيرد. 
»نيكول پاشينيان« نخست وزير ارمنستان نيز در اين گفت وگو، گزارشي 

مفصل از درگيري هاي اخير بين ارمنستان و آذربايجان ارائه داد. 
..................................................................................................................................

دبير شوراي راهبردي روابط خارجي:

 سرداران و سربازان  نبرد با داعش
مايه افتخارند

ك�رد:  اب�راز  خارج�ي  رواب�ط  راهب�ردي  ش�وراي  دبي�ر 
سياس�ت هاي منطق�ه اي اي�ران در مي�دان و ديپلماس�ي، 
امني�ت و اقت�دار ب�راي كش�ور ب�ه ارمغ�ان آورده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، س��يدعباس عراقچي در توئيتي نوش��ت: » سياست هاي 
منطقه اي ايران در دو عرصه ميدان و ديپلماسي، امنيت، عزت و اقتدار براي 
كشور به ارمغان آورده است. سرداران و س��ربازاني  كه در نبرد با جنايتكاران 

داعش جان خود را فداي امنيت ايران كرده اند تا ابد مايه افتخار هستند.«
..................................................................................................................................

رئيس سازمان بازرسي:

دنبال شناسايي گلوگاه هاي فساد هستيم
رئيس سازمان بازرسي كش�ور از تمركز اين سازمان بر شناسايي 
گلوگاه هاي فس�اد در بدن�ه اجرايي كش�ور خبر داد و اف�زود: در 
كنار برخورد با مفس�دان، به دنبال شناس�ايي ريش�ه هاي فساد 
و رف�ع آنها هس�تيم تا ش�اهد ب�روز مفس�دان جديد نباش�يم. 
به گزارش ايسنا، دكتر ذبيح اهلل خداييان در حاشيه بازديد از پارك علم 
و فناوري كرمانش��اه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در دوره جديد 
مديريت قوه قضائيه تأكيد بر اين است كه بازرسي ها به سمت مسائل 
مهم كشور سوق داده شود، گفت: در اين همين زمينه برنامه ريزي ها 
به سمت شناسايي گلوگاه هاي فساد سوق داده شده و تمركز ما بر اين 
است كه با شناسايي اين گلوگاه ها عماًل ريشه فساد را شناسايي و با آن 
برخورد كنيم. وي افزود: تالش ما بر اين است در كنار برخورد با مفسد، 
بتوانيم برخورد مؤثرتري با ريشه فساد داشته باشيم، چراكه اگر ريشه و 

علل و عوامل فساد رفع شود، شاهد بروز و ظهور مفسد نخواهيم بود. 
خداييان گفت: در كنار برخورد با ريشه فس��اد و مديران مفسد، به دنبال 
حمايت از مديران پاك دست و جهادي هم هستيم. كار ما در بازرسي ها فقط 
پيگيري فساد و مشكل و برخورد با آن نيست و حمايت از مديران پاك دست 
را هم به صورت جد در برنامه داريم. رئيس سازمان بازرسي كشور افزود: 
مديران چه در زمان مسئوليت و چه پس از آن بايد پاسخگوي تخلفات و 
سوءمديريت هاي صورت گرفته در زمان مديريت شان باشند و هر زمان كه 
تخلف در دوره مسئوليت يك مدير محرز شود، بايد در زمينه آن پاسخگو 

باشد و برخوردهاي الزم با آن مدير صورت خواهد گرفت.  
..................................................................................................................................

مركز پژوهش هاي مجلس:

 ماجراجويي رژيم صهيونيستي
با هزينه هاي مضاعف روبه رو خواهد شد

ش�ليك بي�ش از ۷۰۰موش�ك ب�ه س�رزمين هاي اش�غالي ثابت 
ك�رد از اي�ن پ�س، هرگون�ه ماجراجوي�ي رژيم صهيونيس�تي 
ك�رد.  خواه�د  روب�ه رو  مضاع�ف  هزينه ه�اي  ب�ا  را 
دفتر مطالعات سياس��ي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در 
گزارش��ي با عنوان »جنايت جديد رژيم صهيونيستي عليه غزه: داليل و 
پيامدها« با اشاره به نظر بسياري از تحليلگران منطقه مبني بر اينكه دور 
جديد حمالت ارتش صهيونيستي به غزه با هدف انتقام عمليات شمشير 
قدس در سال۲0۲1 بوده است، خاطرنشان كرد: بر اساس راهبرد نظامي 
صهيونيست ها )جنگ پيش دستانه( بعيد به  نظر مي رسد مقامات اين رژيم 
به دنبال استمرار جنگ باشند چراكه اساساً صهيونيست ها مدت هاست 
توانايي جنگ بلندمدت با گروه هاي مقاومت را از دست داده اند. نكته بسيار 
مهم آنكه آنچه در ميدان عمل رخ داده، عبارت از اين است كه افزايش و 
قدرت نمايي توان موشكي جبهه مقاومت، معادله جنگ در منطقه را تغيير 
داده است. اگرچه ممكن است رژيم صهيونيس��تي نقطه آغازين تهديد 
نظامي و جنگ باشد اما تداوم و اراده براي پايان جنگ به  دست نيروهاي 
مقاومت افتاده است. در فرايند پاسخ هاي كوبنده گروه هاي مقاومت عالوه 
بر غزه، كرانه باختري و به  ويژه ش��هر جنين به غزه ديگري تبديل شده 
است. اين امر به نوعي يك تحول بي سابقه و مهم به  شمار مي رود كه نقشه 

فلسطين را از »بحر تا نهر« تحت تسلط دقيق مقاومت قرار مي دهد. 
گزارش مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س تأكيد مي كن��د كه اگر چ��ه تمركز 
صهيونيست ها بر جهاد اس��المي و ترور رهبران نظامي مقاومت، حاكي از آن 
است كه به  دليل نفوذ جهاد اسالمي در غزه و كرانه باختري ضربه زدن به اين 
گروه از اهداف امنيتي رژيم در جنگ اخير بوده است و صهيونيست ها سعي 
دارند از طريق ايجاد اختالف ميان گروه هاي مقاومت به اهداف خود برسند، 
اما در عمل مهم ترين پيامد اين جنگ ايجاد وحدت و همسويي بيشتر ميان 
نيروهاي جبهه مقاومت در فلسطين بوده است. گروه هاي مقاومت با همسويي 
و همدلي اوالً اين اراده قاطع را به رخ صهيونيس��ت ها كش��يدند كه هرگونه 
حمله پيشدستانه در آينده از س��وي همه گروه هاي جبهه مقاومت با پاسخ 
كوبنده مواجه خواهد شد و ثانياً در مقام عمل و با شليك بيش از ۷00 موشك 
به سرزمين هاي اشغالي به صهيونيس��ت ها ثابت كردند از اين  پس، هرگونه 

ماجراجويي رژيم را با هزينه هاي مضاعف روبه رو خواهند كرد.
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فرمانده كل سپاه با اشاره به هتاكي اخير ميرحسين موسوي:

توهين به شهيد همداني فتنه گران را منفورتر كرد
همسر شهيد همداني: به فرزندانم گفتم صبر زينبي پيشه كنيد

مي خواهند ش�هدا را ترور كنن�د، اما نتيجه اي 
معك�وس مي گيرند و ع�زت و عظمت ش�هيد 
مج�دداً اوج مي گيرد و در صحن�ه اخير ديديم 
كه قلب ها دوباره متوجه شهيد همداني شدند. 
مصادف با روز 1۸مرداد، س��الروز شهادت محسن 
حججي ك��ه در تقوي��م كش��ورمان به ن��ام »روز 
بزرگداشت ش��هداي مدافع حرم« نامگذاري شده 
اس��ت، مطلبي از ميرحسين موس��وي، ليدر فتنه 
سبز در س��ايت ضدايراني كلمه منتشر شد كه در 
بخشي از آن، با تخطئه سياست هاي منطقه اي ايران 
و خصوصاً حضور ايران در نبرد با تروريس��ت هاي 
تكفيري در سوريه و دفاع از حرم حضرت زينب)س( 
نسبت به س��ردار شهيد حس��ين همداني توهين 
صورت گرفته بود. اين اتفاق باعث ش��د موجي از 
اعتراضات به موسوي و همزمان تكريم و بزرگداشت 
س��ردار همداني در فضاي مجازي راه بيفتد. مردم 
همدان هم در تجمعي نسبت به اين توهين موسوي 
اعتراض كردند و ياد سردار شهيد و پرافتخار اسالم 
و ميهن را گرامي داش��تند. از موس��وي البته اين 
جس��ارت بعيد نبود، اويي ك��ه حمله كنندگان به 
عزاداران عاش��ورا و خيمه عزاي حسيني را »مردم 
خداجو« مي نامد، چه احترامي براي مدافعان حرم 
اهل بيت)ع( و س��ربازان ميهن قائل خواهد بود؟ با 
اين حال، عدو سبب خير شد و گستاخي موسوي 
باعث شد طي روزهاي گذش��ته، ذكر خير سردار 
همداني نقل محافل مجازي شود و مردم از او بيشتر 

بخوانند و ببينند. 
پس از اعتراضات مردمي، مسئوالن هم واكنش هايي 
داشتند. از جمله سردار حس��ين سالمي، فرمانده 
كل سپاه در منزل س��ردار همداني حضور يافت و 
ضمن ديدار با خانواده ش��هيد، ياد شهيد همداني 

را گرامي داشت. 
سرلش��كر س��المي صبح جمعه در منزل س��ردار 
سرافراز حسين همداني، با اشاره به مشاهده نصب 
تمثال هاي پرشمار سردار حسين همداني در فضا و 
محيط شهر تهران پس از جسارت اخير به وي كه 
زينت بخش پايتخت ايران اسالمي شده است، گفت: 
در پي اهانت اخير يكي از سردمداران فتنه سال۸۸ 
به ساحت ش��ريف اين ش��هيد ارجمند، الحمدهلل 
فضاي ش��هر به گونه اي معنادار متوجه اين شهيد 
عزيز شده است و انگار شهيد همداني دوباره شهيد 
شده و براي وي يك درخشش و طلوع جديدي رقم 
خورده است. در فضاي مجازي و هيئت ها نيز نام، ياد 
و خاطرات اين شهيد بزرگوار برجسته تر و كرامت، 
بزرگواري، عظمت و عزت باشكوه و مثال زدني او در 

ديدگان همه به ويژه بدخواهان قرار گرفت. 
   مي خواس�تند دوباره ش�هيد همداني را 

ترور كنند
سرلشكر س��المي با تأكيد بر اينكه نام و ياد شهيد 
همداني به مل��ت ايران قوت و ق��درت مي دهد، به 
ضرب المثل »عدو سبب خير شود، اگر خدا خواهد« 
اشاره و خاطر نش��ان كرد: در ماجراي اخير شاهد 
مصداق اين ضرب المثل بوديم و عناصر ضدانقالب 
كه ضربات بزرگ��ي را به انق��الب از جمله در فتنه 
سال۸۸ زدند، دوباره مي خواستند شهيد همداني را 
ترور كنند اما با هوشمندي مردم نتيجه اي نگرفتند. 
وي افزود: آنها مي خواهند ش��هدا را ترور كنند، اما 

نتيجه اي معكوس مي گيرند و عزت و عظمت شهيد 
مجدداً اوج مي گيرد و در صحن��ه اخير ديديم كه 
قلب ها دوباره متوجه شهيد همداني شدند. سرلشكر 
س��المي با بيان اينكه اينجانب خودم دوباره روي 
شخصيت شهيد همداني دقيق تر شدم، خاطر نشان 
كرد: ما از گذشته هاي دور به شهيد همداني ارادت 
داش��تيم و او را مي ش��ناختيم، چه آن زمان كه در 
دوران دفاع مقدس اين مرد واقعاً رشيد، جوانمردانه، 
فداكارانه و مؤمنانه جهاد كردند و هيچ وقت شمشير 
جهاد از دست او خارج نشد و چه پس از آنكه لباس 
جهاد هيچ گاه از قامت او بيرون نيامد و اين تنها به 
دفاع مقدس هم ختم نشد، تقدير اين بود كه سردار 
همداني بماند و منشأ خدمات بزرگ تر در صحنه ها 
و در متن حوادث بزرگ در مسير انقالب و حركت 

ملت ايران شود. 
  مدافعان حرم، خط�ر امنيت�ي را از ايران 

دور كردند
فرمانده كل سپاه با برش��ماري نقش آفريني هاي 
سردار همداني پس از هشت سال دفاع مقدس افزود: 
شهيد همداني چه در نيروي مقاومت بسيج، چه در 
نيروي زميني سپاه و قرارگاه ثاراهلل تهران و چه در 
سپاه تهران بزرگ و س��رانجام هم در قرارگاه امام 
حسين)ع( و جبهه مقاومت اسالمي كه به شهادت 
شيرين، مثال زدني و ماندگار رسيد و نام شان جاودان 
شد، منشأ خيرات و بركات فراواني براي امت اسالمي 
و ملت ايران بودند. ش��هيد حاج قاسم سليماني و 
شهيد همداني و مدافعان س��ربلندحرم، عالوه بر 
نجات ملت ها و سرزمين هاي اسالمي منطقه برابر 
فتنه داعش و تروريسم تكفيري، خطر امنيتي را از 

كشور ايران دور ساختند. 
   ملت ايران به فتنه گران فرصت 

نخواهد داد
فرمانده كل سپاه حضور پرشور و شعور و حيرت انگيز 
اقش��ار و آحاد مختلف مردم در آيين هاي تشييع 
و خاكس��پاري پيكر مطهر شهيد حسين همداني 
را از جلوه ه��اي دلدادگي مردم ايران به ش��هيد و 
شهادت و قدرشناس��ي از قهرمانان خود توصيف 
كرد و اظهار داشت: همانطور كه رهبر عظيم الشأن 
انقالب اس��المي فرمودند، جمعيت بي انتهايي كه 
براي تشييع پيكر شهيد همداني آمدند و او را روي 

دستان شان، با اش��ك بدرقه كردند، آنها همه ملت 
ايران بودند و كس��اني كه مي خواهند ن��ور خدا را 

خاموش كنند، اينها دشمن جامعه ما هستند. 
وي با اش��اره به درخش��ش ملت ايران در پاسخ به 
هتاكي اخير فتنه گران به ش��هيد همداني تأكيد 
كرد: هيچ كس به انسان هاي فتنه گر و شروري كه 
به دنبال تخطئه ارزش ها و آسيب زدن به مقدسات 
جامعه ما هس��تند و با تخريب نماده��اي واقعي و 
ارزش هاي جامعه مي خواهند تاريخ جعلي بسازند و 
مسير حركت استكبار، صهيونيسم و ارتجاع منطقه 
را هموار كنند، راه نمي دهد و مردم ايران نيز نشان 

داده اند هيچ فرصتي به اينها نخواهند داد. 
  شهيد همداني نزد مردم عزيزتر شد

سرلشكر سالمي با اشاره به اينكه در ماجراي اخير 
مي بينيم كه چقدر همه مردم برافروخته شدند و از 
شهيد سرافراز و پرافتخار همداني حمايت مي كنند، 
گفت: به فضاي مجازي ك��ه نگاه مي كنيم، مملو از 
ابراز ارادت و عشق به ش��هيد همداني و تجليل از 
خدمات ارزشمند و فراموش ناشدني وي به ايران و 
ايراني است، اين يعني شهيد همداني دوباره عزت 
و عظمتي را كه داشت تكرار كرد و دامنه و عمق آن 
هم بيشتر شد، باالتر رفت و معراج جديد پيدا كرد، 

اين پديده اي نادر و خيلي ارزشمند است. 
فرمانده كل سپاه پديد آمدن اتفاقات مشابه در تاريخ 
انقالب و كش��ور آن هم در روز عاشورا را الهام بخش و 
معنادار توصيف كرد و اظهار داشت: عجيب است كه اين 
اتفاقات در عاشورا ها تكرار مي شود، عاشوراها همواره 
تعيين موقعيت مي كنند و همه افراد موقعيت ش��ان 
را نسبت به امام و رهبر جامعه مشخص مي كنند كه 
در جبهه يزيد يا نه در س��پاه حضرت امام حسين)ع( 
هستند. وي افزود: اين افراد در عاشوراي سال۸۸ منشأ 
اهانت، جس��ارت و هتاكي به ساحت مقدس حضرت 
امام حسين)ع( شدند و از آن جريان حمايت كردند و 
مردم عاشورايي ايران در ۹دي ماه همان سال، آن پاسخ 
حماسي و يوم اللهي را به آنان دادند و امروز هم دوباره در 
عاشورای 1401 همان ماجرا تكرار شد و مقابل واليت 

قرار گرفتند و به شهدا حمله كردند. 
   فتنه گران در حافظه مردم نمي مانند، دفع 

مي شوند
سرلشكر سالمي تأكيد كرد: همانگونه كه در همين 

چند روز گذشته شاهد بوديم به فضل الهي دوباره 
اين افراد توس��ط مردم دفع مي شوند، اينها قدرت 
ماندن در حافظه تاريخي مردم را ندارند و اين مسير 
دفع كردن كساني است كه به ارزش هاي اسالمي و 

مقدسات اين مردم تهاجم داشته باشند. 
فرمانده كل س��پاه با بي��ان اينكه ب��ا تقدير الهي 
شعله ور شدن بصيرت و هوشمندي مردم و ارادت و 
قدرشناسي آنان نسبت به شهيدان به ويژه شهداي 
مدافع حرم و شهيد حس��ين همداني نتيجه اين 
حركت جاهالنه بود، گفت: ش��هيدان سليماني و 
همداني نشانه هاي غيرت امت اسالمي و ملت ايران 
هس��تند و در اين صحنه جديد ديديم كه چگونه 
قلب ها دوباره به اين شهيد مخلص و سرافراز متمايل 
شدند و فرياد زدند كه شهيد همداني براي دفاع از ما 

رفت و ما امروز بايد از او برابر هتاكان دفاع كنيم. 
سرلش��كر س��المي در پايان با آرزوي س��المتي، 
موفقيت و ثبات قدم خانواده معظم شهيد سردار 
حاج حسين همداني خطاب به همسر و فرزندان 
ايشان تأكيد كرد: تا آخر پاي واليت هستيم و قطعاً 
پي��روزي از آن جبهه حق و شكس��ت از آن جبهه 
باطل و دشمن است و پرچم عاشورا و شهدايي كه با 
اقتدا به حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( در سنگر هاي 
مختلف دف��اع از انقالب و نظام اس��المي موجب 
امنيت، آرامش افتخار براي ميهن اسالمي شدند، 
همواره برافراشته است و سرافرازي شما نيز همين 

بازماندگان فهيم و غيور آن سردار بزرگ است. 
   همسر ش�هيد همداني: به فرزندانم گفتم 

صبر زينبي پيشه كنيد
همسر شهيد سردار حاج حسين همداني هم در اين 
ديدار گفت: در اتفاق اخير به فرزندان شهيد همداني 
توصيه كردم شما س��كوت كنيد، مردم جواب او را 
مي دهند، فرد هتاك عددي نيست كه ما بخواهيم 

پاسخ او را بدهيم. 
وي با اشاره به خدمات و مجاهدت هاي شبانه روزي 
سردار همداني در خدمت به انقالب، نظام و ملت 
ايران به وي��ژه در ميدان دفاع از ح��رم و مقابله با 
فتنه گران در سال ۸۸ افزود: او در فتنه۸۸ بسيار 
غصه خورد و همواره نگران آسيب رسيدن به افراد 
بي گناه بود تا آس��يب و اذيتي به آنان وارد نشود. 
همسر شهيد همداني تصريح كرد: اتفاق اخير هر 
چند براي ما س��خت و ناگوار بود، اما به فرزندان 
هم تأكيد ك��ردم وظيفه ما در قب��ال اين اهانت، 
صبر زينبي است و به حول و قوه الهي مردم پاسخ 
مناسب را خواهند داد. وهب همداني فرزند سردار 
عاليقدر شهيدحسين همداني نيز واكنش مردم 
در قبال اهانت به س��ردار س��رافراز را طي همين 
چند روز اخير، حيرت انگيز دانست و گفت: مردم 
در فضاي حقيق��ي و مجازي با واكنش س��ريع، 
مستدل و محكم، شور و ش��عور خود را نمايش و 
پاسخ هاي قاطع و توأم با احساس و منطق به فرد 

هتاك دادند. 
وي تأكيد كرد: حمله به ش��هيد در هيچ منطقي 
قابل پذيرش و قابل توجيه نيست و كار نيمه تمام 
ش��هيد همداني در فتنه ۸۸ با اتفاق اخير كه به 
دست يكي از سران فتنه رقم خورد، كامل شد و 
با عيان تر شدن چهره پليد آنان نزد مردم رسوا تر 

و منفورتر شدند.

  گزارش

الزم اس�ت قوه قضائيه و دس�تگاه هاي امنيتي نس�بت به 
توهين ميرحسين موسوي به مدافعان حرم حساسيت نشان 

دهند و به آن ورود كنند. 
اسماعيل كوثري، نماينده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با مهر 
در واكنش به توهين ميرحسين موسوي به مدافعان حرم اظهار داشت: 
موسوي فردي است كه همواره به صورت غيرمنطقي سخن مي گويد، 
مؤيد اين مسئله آن است كه در سال۸۸ بنده و جمعي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي از طرف كميسيون امنيت ملي با وي صحبت 
كرديم و از او پرسيديم چه ادله اي دارد كه مي گويد در انتخابات۸۸ 

تقلب شده كه او هيچ پاسخ روشني نداشت. 
وي متذكر شد: ميرحس��ين موس��وي در آن ديدار به ما گفت شوراي 

نگهبان و وزارت كشور را قبول ندارم و ما به وي گفتيم كه همين شوراي 
نگهبان و وزارت كش��ور بودند كه تو را به عنوان كاندي��داي انتخابات 
رياست جمهوري تأييد كردند و چگونه اين نهادها را قبول نداري؟ در 
نهايت موسوي هيچ پاسخي نداش��ت كه به ما ارائه دهد و گفت، حتي 
اگر 13ميليون نفري كه به بنده رأي دادند بگويند در انتخابات رياست 
جمهوري سال۸۸ تقلب نشده است، باز هم مي گويم تقلب شده است. 

اين مسئله نشان مي دهد موسوي نگاه غيرمنطقي به مسائل دارد. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه اظهارات 
ميرحس��ين موس��وي درباره مدافعان حرم كام��اًل غيرمنطقي و بدون 
پشتوانه است، تصريح كرد: داعشي ها جنايت هاي بي شماري را با حمايت 
امريكايي ها انجام دادند و عجيب اس��ت موس��وي در حمايت از داعش 

مباحثي را مطرح كرده اس��ت. اگر شهيد همداني، حاج قاسم سليماني 
و ديگر مدافعان حرم نبودند، مشخص نبود چه باليي بر سر كشورهاي 
مسلمان منطقه مي آمد. وي تصريح كرد: موسوي در بين اكثريت مردم 
هيچ جايگاهي ن��دارد و اگر بخواهد چنين مواضع��ي را تكرار كند، بايد 
دادگاهي شود و الزم است قوه قضائيه و دستگاه هاي امنيتي نسبت به اين 
موضوع حساسيت نشان دهند و به آن ورود كنند. نماينده مردم تهران در 
مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه اصالح طلبان نبايد در برابر اين 
اظهارات موسوي سكوت كنند، گفت: افرادي كه منطقي هستند، سكوت 
نخواهند كرد اما افرادي هم هستند كه فقط مي خواهند به گونه اي رفتار 
كنند كه براي بيگانگان خوشايند باشد و بر اين اساس شايد نه تنها عليه 

موسوي موضع گيري نكنند، بلكه از او هم حمايت كنند. 

ميرحسين موسوي بايد محاكمه شود
  واکنش

نمای  نزد يك

تجمع مردم همدان در محكوميت توهين موسوي به شهيد همداني 
مردم واليتمدار در محكوميت هتك حرمت شهيد مدافع حرم سرلشكر شهيد حاج حسين 

همداني تجمع اعتراضي برگزار كردند. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، مردم واليتمدار و شهيدپرور همدان، روز پنج شنبه از ساعت11 در آستان 
مقدس امامزاده عبداهلل)ع( همدان در محكوميت هتك حرمت به شهيد مدافع حرم سرلشكر شهيد حسين 
همداني تجمع اعتراضي برگزار كردند. مردم دارالمؤمنين و دارالمجاهدين با در دس��ت داش��تن تصاوير 
شهداي مدافع حرم، شهيد حاج قاسم سليماني و شهيد حاج حسين همداني در محكوميت هتك حرمت 
فتنه گران اين اقدام را محكوم و وفاداري خود را به آرمان هاي امام و شهدا اعالم كردند. مديران و مقامات 
استان همدان با صدور بيانيه اي مشترك با محكوم كردن توهين يكي از سران معلوم الحال فتنه۸۸ به سردار 
حاج حسين همداني و شهداي مدافع حرم، خواس��تار برخورد جدي و سريع دستگاه هاي مربوط شدند. 
همچنين ظهر چهارشنبه دانشجويان بسيجي و واليي استان همدان در محكوميت هتك حرمت يكي از 

سران فتنه به شهيد مدافع حرم سرلشكر شهيد حاج حسين همداني تجمع اعتراضي برگزار كردند.


