
اخراج سفیر بی کفایت انگلیس

سفیر انگلیس پنداری به فرح زاد رفته است و در یکی 
از باغ های این منطقه زیر آالچیق نشس��ته و مشغول 
لمباندن جوجه کباب در آن فضای فرح بخش است! 
س��فیر انگلیس را در تجمع غیرقانونی مقابل دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر بازداشت کردند،گرچه پا در میانی 
وزارت خارجه و آقای عراقچی باعث آزادی او شد، اما 
اکنون دولت انگلیس خواهان عذرخواهی ایران از این 
اتفاق شده است، طلبکاری انگلیسی ها تا حدی است 
که اقدام غیرقانونی در خارج از عرف دیپلماتیک سفیر 
جاس��وس خود را نمی بیند آنگاه طل��ب عذرخواهی 
می کند! این پررویی ه��ای چنین رژیم هایی از آن جا 
سرچش��مه می گیرد که دستگاه دیپلماسی کشور از 
ضعف راهبردی در عملکرد و سیاست های خود مقابل 
اروپایی ها رنج می برد، در حالی که اگر چنین رفتاری 
از سوی سفیر ایران در لندن سر می زد، با او برخوردی 

تند تا حد اخراج می کردند.
سفیر انگلیس س��رخود و بدون اطالع وزارت خارجه 
کشورمان که انگیزه آن مداخله و تحریک معترضین 
بوده اس��ت، به میان آنها رفته و هنگامی که دستگاه 
امنیت��ی و انتظامی با معاون وزیر خارجه ایران عباس 
عراقچی تماس گرفته است، باشگفتی بسیار ناباورانه 
گفت��ه امکان ندارد س��فیر انگلی��س در میان تجمع 
کنندگان و معترضینی باش��د که غیرقانونی دست به 
چنین کاری زده اند! س��فیر انگلی��س »راب مک ایر« 
دولتش از ترور س��ردار ش��هید حاج قاسم سلیمانی 
حمایت می کند، حاج قاسم سلیمانی یک شخصیت 
سیاس��ی و نظامی بلندپایه جمهوری اس��المی ایران  
بود، اکنون چگونه است که برای جانباختگان سانحه 
هوایی دل می س��وزاند و اش��ک تمس��اح می ریزد و 
می گوید ب��رای ابراز همدردی با خانواده جانباختگان 
به میان معترضین رفته اس��ت؟! دولتی که در مقاطع 
گوناگ��ون مردم ایران را قتل ع��ام کردخ و بزرگترین 
جنای��ت آنها قتل عام مردم ایران با ایجاد قحطی بود 
که جان 10 میلیون نف��ر از ایرانیان را گرفت، اکنون 
دایه مهربان تر از مادر ش��ده و در این ش��رایط خود را 
به تجمع غیرقانونی رس��انده تا چه کند؟! اگر در این 
تجمع آسیبی به او می رسید یک فتنه دیگر و آشوب 
انگلیسی شکل می گرفت. او به چه حقی و با کدام یک 
از اصول دیپلماتیک به خود اجازه داده چنین رفتاری 
انجام دهد؟! غیر از این که درصدد آن بوده تا آتش بیار 
معرکه شود و معترضین را تحریک کند. از دانشجویانی 
که در آن تجمع و اعتراض غیرقانونی حضور داشتند 
انتظ��ار می رفت خود اق��دام به ت��رد او می گرفتند و 
نس��بت به دخالت یک فرد خارجی با سمت سفیری 
یک کش��ور جنایتکار اعتراض می کردند. همه دغدار 
از دس��ت دادن هموطنان عزیزمان در سانحه هوایی 
هس��تیم، همه می دانیم که در این اشتباه بزرگ که 
باعث مرگ این عزیزان ش��د، باید همه ابعاد آن را در 
نظر گرفت، اما نباید اجازه داد یک اجنبی که پیشینه 
دخالت و فتنه در کش��ور را دارد، به مسائل داخلی و 
خانوادگی کشور ورود کند. اکنون زمان برخورد قاطع 
با دولت انگلیس و فتنه انگیزی های این رژیم و سفیر 
آن در ایران اس��ت، احضار او به وزارت خارجه کفایت 
نمی کند، اخراج این س��فیر و کاهش روابط سیاس��ی 
و دیپلماتیک با انگلیس کمترین واکنش��ی است که 
باید از س��وی دولت جمهوری اس��المی ایران صورت 
گیرد. وظیفه یک سفیر در کنوانسیون های بین المللی 
مش��خص و تعیین ش��ده و او حق این را نداشته که 
س��رخود به میان تجمعی برود که غیرقانونی اس��ت. 
اکنون در ش��رایط کنونی مناس��ب ترین کار ممکن، 
اخراج این سفیر غیرقابل اعتماد از ایران است. انگلیس 
کش��وری است که سال ها اس��ت علیه ایران توطئه و 
دسیسه می کند و با چنین رژیمی قطع ارتباط بهترین 

تصمیم خواهد بود.

احضار سفیر انگلیس به وزارت خارجه 
سفیر انگلیس در تهران به دلیل رفتار نامتعارف و حضور در 
تجمعات غیرقانونی به وزارت امور خارجه فراخوانده شده و 
مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسالمی به ایشان و دولت 
انگلیس ابالغ شد. بعد از ظهر روز 22 دی 1398 رابرت 
مک ایر سفیر انگلیس در تهران به دلیل رفتار نامتعارف 
و حضور در تجمعات غیرقانونی توسط دستیار وزیر امور 
خارجه و مدیر کل اروپا به وزارت امور خارجه فراخوانده 
شده و مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسالمی به ایشان 
و دولت انگلیس ابالغ شد. در این دیدار به آقای مک ایر 
یادآوری گردید که حضور سفرای خارجی در تجمعات 
غیرقانونی هیچ تناسبی با مسئولیت های ایشان به عنوان 
نماینده سیاسی کشور متبوع خود ندارد و مخالف مفاد 
کنوانسیون 1961 روابط دیپلماتیک وین است و دولت 

انگلستان می بایست در این خصوص توضیح دهد.

یادداشت

خ����ب����ر

تهیه طرحی برای کاهش مناسبات سیاسی ایران با سه کشور اروپایی
عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس از تهی��ه طرحی جهت کاهش 

مناسبات ایران با آلمان، فرانسه و انگلیس خبر داد.
محمدجواد ابطحی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی در تذکر 
شفاهی ضمن عرض تسلیت جانباختن تعدادی از هموطنان در مراسم تشییع 
پیکر سردار سلیمانی و همچنین حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: دو نفر 
از کسانی که در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی فوت کردند از نخبگان خمینی شهر 
بودند که به خانواده آنها تسلیت عرض می کنم. وی با اشاره به حضور سفیر انگلیس در 
تجمع روز گذشته جلوی دانشگاه امیرکبیر گفت: وزیر امور خارجه باید تا ظهر امروز 
وی را ب��ه عنوان یک عنصر نامطلوب اخراج کند. عضو فراکس��یون نمایندگان والیی 
مجلس شورای اسالمی همچنین از تهیه طرحی برای کاهش مناسبات سیاسی ایران 

با آلمان، فرانسه و انگلیس در مجلس شورای اسالمی خبر داد.  مهر

توضیحات فرمانده سپاه التیام بخش بود
نماینده تهران در مجلس گفت: توضیحات فرمانده س��پاه درباره حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی در جلسه غیرعلنی التیام بخش بود، ولی باید این مباحث 
در جلسه علنی مطرح می شد. مصطفی کواکبیان در جلسه علنی روز گذشته 
مجل��س در تذکری با اش��اره به جان باختن تع��دادی از هموطنان در حادثه 
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی گفت: غم این حادثه زیاد بود و غم کتمان 
اطالع رسانی نیز به آن افزوده شد ضمن اینکه ما پیش از این از ریاست مجلس خواسته 
بودیم که این قبیل مس��ائل در جلسه علنی مطرح شود. وی با تاکید بر اینکه مباحث 
مطرح شده در نشست غیر علنی امروز مجلس توسط سردار سالمی فرمانده سپاه التیام 
بخش بود افزود: وی به دلیل بروز این حادثه عذرخواهی کرده و تاکید کردند که آن را 
جبران کرده و از جانباختگان تجلیل مناسب به عمل می آورند و این موضوع را پیگیری 

می کنند که کوچکترین سوءنیتی در آن وجود نداشته باشد.  فارس

دشمن می خواهد از سپاه انتقام بگیرد
نماینده ولی فقیه در نیروی قدس س��پاه گفت: دشمن کینه توز ملت ایران، 
۴0 س��ال در تیررس پاس��داران بود و امروز می خواهد به خاطر یک اشتباه 

نظامی و کشته شدن مسافران مظلوم ایرانی از سپاه انتقام بگیرد.
حجت االسالم علی شیرازی در بیانیه ای پیرامون حادثه هواپیمای اوکراینی، 
تاکید کرد: همین پاسداران برای پاسخ دادن به درخواست ملت ایران و برای 
انتقام از خون ش��هدای 13 دی ماه 1398 در روز چهارش��نبه 18 دی ماه با شلیک 

1۵ موشک به پایگاه های آمریکایی در عراق، دل مردم را شاد کردند.
وی یادآور ش��د؛ امروز س��پاه در کنار تمامی خانواده های عزیز و ش��ریف و داغدار 
ای��ن حادثه اس��ت. من دس��ت یکای��ک خانواده ه��ای داغدار را می بوس��م. س��پاه 
 پاس��داران و نیروی قدس س��پاه خود را خ��ادم همه خانواده های داغ��دار می داند.

 سپاه نیوز

عباس��علی کدخدایی درباره روند بررسی شکایات داوطلبانی 
که توسط هیأت های اجرایی رد صالحیت شده اند، توضیحاتی 
ارائه داد. عباس��علی کدخدایی در بخش خبری س��اعت 1۴ 
س��یمای جمهوری اس��المی ای��ران گفت:  کارشناس��ان ما 
پرونده ه��ای داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره را بررس��ی 
کردند و االن ما در مرحله ای هستیم که باید پاسخ هیأت های 
اس��تانی با کسب نظر از هیأت مرکزی ارسال شود. قائم  مقام 
ش��ورای نگهبان اظهار داشت: همچنین مرحله رسیدگی به 
ش��کایات افرادی که در هیأت رئیس��ه رد صالحیت شده اند 
و اف��رادی که در هیأت اجرایی رد صالحیت ش��ده اند در این 
مرحله قرار دارد. وی افزود: ما و هیات اجرایی برای بررس��ی 
صالحیت ها از مراجع ۴گانه استعالمات را می گیریم و مراجع 
چهارگانه گزارش های خود را در این باره ارسال می کنند که 
طبق قانون مراجع چهارگانه ما برای گرفتن استعالم عبارت 
است وزارت اطالعات، پلیس بین الملل، اداره ثبت احوال و قوه 

قضائی��ه و عالوه بر این طبق ماده ۵0 گزارش های محلی نیز 
در این موضوع دخیل اس��ت و اگر گزارش های محلی نیز به 

دست ما برسد ضمیمه پرونده می شود.
کدخدایی خاطرنشان کرد:  در روند بررسی پرونده ها به پرونده 
خانم و آقایی برخوردیم که در فرمی که پر کرده بودند نوشته 
بودند من شغلی ندارم و بیکارم و وقتی علت و انگیزه آن آقا را 
سؤال کردند گفته بود که من به خواستگاری رفتم پدر دختر 
خانم به من گفت اگر ش��ورای نگهبان تو را تائید کرد ما هم 
دختر به تو می دهیم.  س��خنگو و قائم  مقام ش��ورای نگهبان 
اظهار داشت: اگر ما قانون انتخابات را به شکل مناسبی اصالح 
می کردی��م و یا اینک��ه اصالح کنیم بخش قاب��ل توجهی از 

رسیدگی ها شاید نیاز نباشد انجام شود. 
وی افزود: کارشناسان ما بررسی های اولیه را در باره پرونده ها 
انجام می دهند و قبل از ورود این پرونده ها به هیأت مرکزی 
اعضای حقوقدان ش��ورای نگهبان پرونده ها را مورد بررس��ی 

قرار می دهند و اگر نتیجه ای که کارشناس��ان به آن رس��یده 
بودند مورد تائید بود پرونده در هیأت مرکزی مطرح می شود. 
کدخدایی خاطرنش��ان کرد: کارشناسان باید به قوانین آشنا 
باش��ند و تقوای فردی و بی طرف��ی نیز از جمله خصوصیاتی 
است که آنها باید برخوردار و دغدغه انقالب را داشته باشند.

س��خنگو و قائم مقام ش��ورای نگهبان اظهار داش��ت: یکی از 
موضوعاتی که در روند رس��یدگی به پرونده ها مورد بررس��ی 
قرار می گیرد موضوع سوء استفاده ها از موقعیت شغلی است. 
افراد به دلیل سمت هایی که در جاهای مختلف دارند ممکن 
اس��ت سوء استفاده هایی داشته باش��ند. کالهبرداری و جعل 
اس��ناد از جمله تخلفاتی بود که در بررس��ی بعضی پرونده ها 
به ما گزارش ش��ده بود. وی افزود:  در حوزه ارتشاء و تضییع 
حقوق بیت المال تحصیل مال نامشروع مواردی گزارش شده 
بود. در مواردی س��وابق محکومی��ت در حوزه های مختلف را 
داریم. این محکومیت ها حتی در مورد مصالح امنیتی وجود 

دارد که البته تعداد آنها کم است.  کدخدایی خاطرنشان کرد: 
در بررسی پرونده ها سخت گیری هم می شود. گاهی اوقات در 
مال یک پرونده کارشناسی که آن را بررسی کرده و مرجعی 
که گزارش داده دعوت می کنیم و توضیحات و جزئیات بیشتر 
را برای ما مطرح کنند. بیشتر اوقات مستندات را درخواست 
می کنیم که باید برای ما ارسال کنند و تا زمانی که اطمینان 
حاصل نکنیم اتهام متوجه فرد ثبت نام کنند نیست. طبیعتا 
اظهار نظر هم نمی کنیم. سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان 
اظهار داش��ت: در بررس��ی ها فردی ک��ه در همین دوره جزء 
نمایندگان ش��اخص هم بوده در بررسی ها رد صالحیت شده 
ک��ه البته بعد که م��ا نتایج را اعالم کنیم ه��م خود آن فرد 
بهتر متوجه خواهد ش��د و ه��م افرادی که ای��ن نماینده یا 
نمایندگان را می شناس��ند. عمده دالیل برای رد صالحیت ها 
دالیل اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت شغلی و دخالت در 

اموری است که مربوط به آنها نیست.  فارس

فرمانده کل س��پاه گفت: دوست داش��تم داخل این هواپیما 
باش��م و با این عزیزان س��قوط کنم اما ش��اهد این ماجرای 

غم انگیز نباشم.
  سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی صبح روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس شورای 
اسالمی با دستور کار بررسی اتفاقات اخیر، اظهار داشت:آنچه 
را می گویم چیزی اس��ت که از قلب من جاری می شود؛ من 
از میدان یک پیروزی ش��گفت انگیز و بی نظیر که ملت ایران 
در تاریخ حیات خود کس��ب کرده است می آیم؛ از جایی که 
آمریکا این بار مستقیم و آشکارا از ایران بزرگ شکست خورد؛ 
هرچند غبارهای حادثه غم انگیز سانحه سقوط هواپیما هنوز 
اجازه نداده است ابعاد این پیروزی شگفت انگیز و خیره کنده 
شناس��ایی شود. وی افزود: بعدها می توان در مورد آن دقیق 
تر س��خن گفت؛ ما بعد از ترو2ر و شهادت سردار عزیز و هم 
رزمان ایش��ان، کامال در فضای روانی یک جنگ ناشناخته با 
آمریکا ق��رار گرفتیم. بعد از حادثه این تص��ور به وجود آمد 
که آن اقتدار و ش��کوه و اعتبار ملت بزرگ ایران، تحت تاثیر 
حادثه شهادت آسیب دیده  است. ما برای لحظاتی با احساس 
جزر در اقتدار ملی مواجه ش��دیم و نیاز این بود که دوباره به 

حالت مد برگردیم.
سرلشکر س��المی تاکید کرد: فشار افکار عمومی برای انتقام 
بسیار سنگین بود و ما هم مثل همه شما و بیش از شما تحت 
تاثیر این حادثه قرار داشتیم؛ ما یکی از بهترین برادرانمان را از 
دست داده بودیم، یک اسطوره، یک تکیه گاه بزرگ. اما وقتی 

مردم را می دیدیم، با احساس متفاوتی مواجه می شدیم.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه آمریکا فرمانده ما را ش��هید 
کرده و اخطار داده بود که اگر عکس العمل نشان بدهید ۵2 
نقط��ه را خواهیم زد، ادامه داد: ما از یک طرف تحت فش��ار 
سرعت عمل برای انتقام بودیم و باید اقدام متقابل را چسبیده 
ب��ه حادثه انجام می دادیم. آمریکا آم��ده بود حرف آخر را به 
ملت ایران بزند و آمده بود ملت ایران را برای همیشه بشکند 
و دستانمان را ببندد. آمده بود نشان دهد که مسیر تقابل ما 
با او یک سویه است و می زند و ما جواب نمیدهیم. این در یک 

چشم انداز طوالنی به یک تهاجم طوالنی می انجامید.
وی با تاکید بر اینک��ه قدرتها وقتی در مقابل خود مقاومتی 
نبینند، فش��ار خود را افزایش می دهند، خاطرنشان کرد: در 
عین حالی که باید س��ریع پاسخ می دادیم، دشمن می گفت 
عکس العمل نش��ان خواهد داد. ما باید چند تفوق به دست 
می آوردی��م، اول تفوق اطالعاتی ک��ه باید تعیین می کردیم 
کجا را باید بزنیم و با چه شدتی، باید تفوق فناوری پیدا می 
کردیم که آنچه را پرواز می دهیم سالم به مقصد برسد، اندازه 
آن بایس��تی با مقیاس عمل آمریکا هماهنگی داشته باشد و 

بایستی قبل از تدفین شهیدمان اتفاق می افتاد.
سرلش��کر س��المی با بیان اینکه دوست داش��تم داخل این 
هواپیما باشم و با این عزیزان سقوط کنم و بسوزم اما شاهد 
این ماجرای غم انگیز نباش��م، گفت: ج��ان فرزندانم را با این 
حرف معاوضه می کنم که ما هیچ آرزویی جز تکه تکه  ش��دن 

پای امنیت، رفاه و آرامش مردم مان نداریم.
فرمانده کل سپاه اظهار داشت:  واکنش انتقامی ایران به ترور 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی باید متناسب با جنایت 
آمریکا می بود چرا که چه میزبان و با چه ش��دتی و با تفوق 
فناوری باید ای��ن کار را انجام می دادیم ضمن اینکه آنچه را 
باید پرواز می دادیم نباید آس��یب می دید و برهمین اس��اس 
باید سالم به مقصد می رسید. وی افزود: باید اقدام جمهوری 
اسالمی ایران درباره انتقام ترور حاج قاسم سلیمانی با مقیاس 
عمل آمریکایی ها می بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی تصریح کرد: بایستی قبل از تدفین شهید سلیمانی 

این عمل رخ می داد که این موضوع بخش��ی از عناصر قدرت 
اس��ت و وقتی اینها وجود دارد یعنی آن ملت، عزت، افتخار، 
موجودیت و قدرت دارد و سرافکنده نیست؛ ملت ما سرافراز 

است و همواره رشد کرده است.
وی گفت: ما باید موجی از سرزندگی جدید در جامعه ایجاد 
می کردی��م تا تراز بین المللی نظام م��ان ارتفاع می گرفت؛ ما 
نمی توانیم زیر س��قفی که کمتر از ارتفاع نظام مان در جهان 

است زندگی کنیم زیرا ما بزرگ هستیم. 
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی خاطرنشان کرد:  
غلبه بر آمریکا از نظر فنی و تکنولوژی مهم است زیرا نبرد ما 

نبرد تکنولوژی، نبرد استراتژیک و نبرد فنی بود.
وی گفت: آمریکا نباید موش��ک های ایرانی را منهدم می کرد 
و اگر موش��ک های ما به ه��دف نمی رس��ید و دقیق نبود و 
نمی توانس��ت ویران کند می دانید چ��ه اتفاقی رخ می داد به 
همین دلیل ما باید اطالعات مان از نقطه هدف را به دس��ت 
آورده و افزایش می دهیم نه اطالعات مان را از مساحت هدف. 
سالمی گفت: باید عکس العمل دشمن را به عمل ما متوقف 
می کردیم. وی گفت: من قس��م می خورم ک��ه فرماندهان و 
عزیزانی که در طراحی این مس��ئله نقش داشتند شاید چند 
شبانه روز و یا شاید حتی چند ساعت هم نخوابیدند و اگر هم 

خوابیدند توأم با دغدغه فراوان بود.
فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المی گفت: ما 
می خواس��تیم تا یک جنگی که از جن��گ بزرگ جلوگیری 
کند،عملیاتی کنیم لذا باید آنها را غافلگیر می کردیم و دشمن 
را فریب می دادیم و باید برای واکنش متقابل آماده می شدیم 

به همین دلیل باید موضوع را تا آخر پیش می بردیم.
سالمی خاطرنشان کرد: باید چگونگی کنترل دشمن آن هم 
در یک جنگ ناش��ناخته را بررس��ی می کردیم زیرا ما برای 
اولین بار بود که مس��تقیماً با آمریکا درگیر می شدیم هرچند 

که منطق ما فقط انتقام نبود.
وی گفت: اقدام ما ش��جاعانه، حیکمانه و الهی ترین تصمیم 

ایران بود که برپایه تدبیر، توکل و قدرت استوار شده بود.
فرمانده کل سپاه گفت: شاید از روز جمعه تا شب چهارشنبه 

همه چیز را آماده کردیم.
سالمی گفت: شب عملیات و انتقام ما، پروازهای آمریکایی ها، 
جن��گ الکترونیک ها، پروازهای شناس��ایی و سیس��تم های 
پدافندی ش��ان روی آس��مان بود و به همین دلیل می گویم 

آمریکایی ها تمام قد آماده بودند.
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی تصریح کرد: در 
پایگاه عین االس��د انواع و اقس��ام بالگرده��ای آپاچی و بلک 
ه��اوک، پهپادهای MQ-9، پریدیت��ور و مرکز فرماندهی و 
کنترل و س��وله های نگهداری تجهیزات قرار داشت ولی باید 

نقطه آن هدف قرار می گرفت.
س��المی با بیان اینکه عملیات م��ا برمبنای تأثیرگذاری بود، 

گف��ت: آن چیزی که ت��وازن را برقرار می کرد نفس عملیات 
بود که انجام شد.

وی گف��ت:  ای��ران در فضای��ی ک��ه آمریکایی ه��ا تهدید به 
عکس العمل داشتند عملیات کرد که حس قدرت و برابری مان 
را نش��ان دادیم. ضمن اینکه اعتبار جهانی آمریکا را شکست 

داده و خورد کردیم.
وی افزود: آمریکایی ها نتوانس��تند هیچ یک از موش��ک های 
جمهوری اسالمی ایران را هدف قرار دهند و تمام موشک های 
م��ا به هدف برخورد اما فقط دو موش��ک به دالیل طبیعی و 
 Failed قبل از رسیدن به سرزمین عراق در سرزمین ایران

شد. لذا تمام موشک های ایرانی نقطه ها را هدف قرار دادند.
س��المی افزود: تم��ام پرنده ه��ای آمریکایی بع��د از جنگ 
الکترونیکی که ایران آغاز کرد در پایگاه های خود نشس��تند 
این در حالی اس��ت که برتری هوای��ی و الکترونیکی آمریکا 
در دنیا کاماًل مش��خص اس��ت و آنها در یک مقیاس محدود 

شکست خوردند.
وی تصریح کرد: وقتی رئیس جمهور آمریکا عقب نشینی خود 
را اعالم کرد و پشتش را به دوربین ها کرد یعنی اینکه آمریکا 
تمام ش��د، این در حالی اس��ت که آن موقع فرمانده نیروی 

هوافضای سپاه پاسداران در میدان جنگ بود.
س��المی گفت: در دریا هم تم��ام توانمندی های مان را آماده 

کرده بودیم و مدام آن را ارتقا می دادیم.
فرمان��ده کل س��پاه در تش��ریح موضوع هدف ق��رار گرفتن 
هواپیمای مس��افربری، خاطرنش��ان کرد: ماجرای س��قوط 
هواپیما به این ش��کل بود که م��ا در باالترین حد آماده باش 
بودیم، چون تهدید متقابل ما هوایی و موشکی بود و در این 
ش��رایط پدافندها قلب مقابله بودند و سامانه های جدیدی را 
برای این مقابله گسترش داده بودیم تا آتش بر روی مردم مان 

نبارد و همه آماده بودند.
وی ادامه داد: به سامانه های ما خبر پرواز تعدادی موشک های 
ک��روز را داده بودند و همه خود را برای انهدام موش��ک ها و 
هواپیماهای دشمن آماده کرده بودند و چون موشک کروز به 
لحاظ سرعت، او هم یک هواپیمای بدون سرنشین بزرگ است 
و فق��ط خلبان ندارد و در موقعی که هواپیما در ارتفاع پایین 
حرک��ت می کند، کروزها هم معموال در ارتفاع پایین حرکت 
می کنند. سرلشکر س��المی تاکید کرد: خبر پرواز کروزها به 
اپراتور داده شده بود و برای لحظاتی ارتباط او با SOC قطع 
شده بود، که خبر انتفاع کروزها را بشنود، با همان تصور وقتی 
ای��ن هواپیما پرواز می کرد، روی صفحه رادار او به این یقین 

رسیده بود که این یک تهدید جدی است.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه موقعیت پرواز هواپیما نسبت 
ب��ه این س��امانه به گونه ای بود که این پرواز نزدیک ش��ونده 
محس��وب می ش��د، اظهار داش��ت: معموال وقتی هواپیماها 
هم راس��تا با س��امانه ها قرار می گیرند، س��طوح مقطع آنها 

کوچک می شود، اپراتور در فضای جنگی با تصور اینکه هدف 
کروز اس��ت، شلیک می کند و تصور می کند که یک کروز را 
منهدم کرده اس��ت. وی گفت: برادران ما از همزمانی شلیک 
و س��قوط هواپیما مشکوک شده بودند و من این را می گویم 
که خدا گواه است ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم 
که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، آن هم به دلیل 
همزمانی و اگر ما خود مبدأ شکل گیری این فرضیه نبودیم، 

هیچکس نمیتوانست متوجه شود.
فرمانده کل س��پاه تصریح کرد: به ما خبری رس��ید که ما به 
این پدیده مشکوک هستیم و به برادران گفتیم بیشتر بررسی 
کنند چون یک تردید جدی وجود داش��ت که چون هواپیما 
پر از س��وخت است، اگر یک موشک پدافندی به آن بخورد، 
مش��تعل و منفجر می شود، اما تصاویر نشان می داد که این 

هواپیما در حال سقوط به سمت زمین است.
وی گفت: با بررس��ی های بیشتر، احتمال اصابت این فرضیه 
بیشتر می شد، اما ما هرگز تا غروب چهارشنبه اطمینان پیدا 
نکردیم، به همین دلیل ستاد کل نیروهای مسلح یک تیم از 
متخصصین را تعیین کرد و آنها هم ش��روع به بررسی ماجرا 
کردند. سرلش��کر س��المی ادامه داد: حتی جعبه س��یاه هم 
بازخوانی نش��د، اگر میخواس��تیم همه چیز را بررسی کنیم،  
ش��اید مدتها طول می کشید، اما در چند روز به این مسئله 
رسیدیم و خود ما کمک کردیم به اثبات این مسئله، تا اینکه 
تیم کارشناس��ی به این نتیجه رسید که در اثر خطاهایی که 
صورت گرفته این هواپیما س��قوط کرده و ش��روع به تنظیم 
بیانیه و اطالع رس��انی کردیم. در حالی که فرمانده ما که در 
جنگ بود و ما که در میدان قرار داشتیم، هنوز و همین االن 

هم معرکه را پایان یافته اعالم نکردیم.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه ما در جنگ با آمریکا بوده و 
هستیم و خود را سرباز و فدایی ملت می دانیم، اظهار داشت: 
همه می دانیم که س��پاه یک بار کامل شهید شده، من جان 
فرزندانم را گواه می گیرم که هیچ آرزویی جز اینکه با برادرانم 
به پای این ملت تکه تکه و قربانی شویم نداریم. می دانید که 
آدم تا کس��ی را به اندازه خانواده خود دوس��ت نداشته باشد، 
حاضر نیس��ت برای آن فدا شود و به خدا سوگند اینها همه 
خان��واده و فرزندان م��ا بودند، مادران و پ��دران و برادران ما 

بودند، هیچوقت در طول عمرم اینقدر شرمنده نبودم.
وی ب��ا بیان اینکه ما خط��ا کردیم و تعدادی از هموطنان در 
اثر خطای ما به شهادت رسیدند، اما غیرعمد بوده و شرمنده 
هستیم و جبران می کنیم، گفت: اجازه نمیدهیم یک نفر از 
مردم ما کوچکترین آسیبی ببیند، ما محکم و استوار هستیم، 
زانو نمیزنیم و مطمئن باشید تا ما هستیم اجازه نخواهیم داد 

تار مویی از سر مردم ما کم شود.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه ما ب��رای این حادثه مصمم 
تر ش��دیم به هر ش��کل جبران کنیم، عنوان کرد: داس��تان 
رجزخوانی آمریکا برای ایران تمام شده است، ایران بلند شده 

و سر بر افراشته و همه جهان قدرت ایران را می بینند.
وی با اش��اره به ایرادات وارده در موضوع اطالع رس��انی این 
حادثه، اظهار داشت: عزیزان هواپیمایی کشوری با معیارهای 
خود در حال بررسی بودند، آنها افراد صادقی بودند. ما وقتی 
یقین پیدا کردیم اطالع رس��انی کردیم با این حال حاضریم 
هر تصمیمی هرچه که باش��د بپذیریم و تسلیم به اراده ملت 

عزیز و بزرگ ایران هستیم.
سرلشکر سالمی عنوان کرد: خانواده جانباختگان را خانواده 
خودمان می دانیم و همه س��پاه را در تهران و استان ها بسیج 
کردیم تا فرماندهان ما با افراد محلی به این عزیزان سرکشی 
کنند و تالش می کنیم مراس��م این عزیزان در ش��أن شهدا 

برگزار شود.  فارس

عمده دالیل رد صالحیت ها اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت شغلی است 
توضیحات کدخدایی درباره بررسی شکایات رد  صالحیت  شدگان 
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سردار سالمی:

هیچ وقت این قدر شرمنده نبوده ام؛ هیچ وقت 
آرزویی جز تکه تکه شدن پای امنیت و رفاه مردم نداریم

سیاوش کاویانی


