
حمله موش��کی ایران به مقر نظامی��ان امریکایی در پایگاه 
عین االس��د عراق ش��ادی کوتاهی بعد از ترور وحش��یانه 
س��ردار سپهبد  قاسم سلیمانی بود که با سقوط  هواپیمای 
اوکراینی در مس��یر تهر ان – کی��ف، مجدداً مردم ایران را 

داغدار کرد . 
در این میان معاندین و دش��منان نظام از وقوع این حادثه 
تلخ ، به نفع خود اس��تفاده کرده و تالش کردند تا سپاه را 
عامل اصلی حادثه اخیر عنوان کرده و به نوعی وجهه سپاه 

را در میان مردم ایران تاریک نشان دهند.
سو استفاده از سوگواری دغداران 

در ای��ن می��ان ایادی امریکا و اس��راییل که بع��د از حمله 
موش��کی ایران، در موضع ضع��ف و انفعال ق��رار گرفتند، 
تالش کردند، به بهانه س��وگواری برای جانباختگان سقوط 
هواپیم��ای اوکراینی برگ دیگری از س��ناریوی آمریکایی 

خود را رو کنند و مردم را 
دع��وت ب��ه تجمع و آش��وب خیابان��ی کردند تا ب��ار دیگر 

اغتشاشات آبان ماه را زنده کنند. 
آنها در این میان تالش می کنند با  مقصرتراش��ی و حمله 
به سپاه و نیروهای مسلح و هجمه به رهبر انقالب به عنوان 

فرمانده کل قوا برنامه خود را دنبال کنند. 
در حقیقت جریان نفوذ، برای تش��کیک و تخریب "منطق 
مقاومت" با حمله به س��پاه و تخری��ب و تضعیف نیروهای 
مس��لح تالش می کند توان نظامی کشور را تضعیف کند و 

اوضاع کشور را به سمت  تنش و تشنج پیش ببرد. 
باید در نظر داش��ت که با استفاده از این روش دشمن می 
خواه��د توان نظامی کش��ور را که س��د راه اصلی حمله به 

ایران است، تضعیف و تخریب کند.

کارشناسی های غیر مسئوالنه 
در این میان مردم هنوز به خاطر دارند که بارها در کشور، 
با رخدادهای ناگواری رو به رو بوده اند که برخی از مسئوالن 
غرب گرا، نه تنها از مردم کمترین عذرخواهی نکردند بلکه 
ب��ا اظهارات غیرمس��ئوالنه خود، موج��ی از ناامیدی را در 
جامعه پمپاژ کرده و چه بس��ا در م��واردی موجب بدبینی 
مردم به نظام اس��المی و سلب اعتماد عمومی از حاکمیت 

جمهوری اسالمی شدند.
با این وجود ادبیات سردار امیرعلی حاجی زاده در پذیرفتن 
اش��تباه و قبول مس��ئولیت کامل این حادثه و عذرخواهی 
از مردم ش��ریف و خانواده های بازماندگان س��انحه هوایی، 
در مقایس��ه با رفتارهای منافق گونه و رقت بار کسانی که 
در جریان آتش گرفتن قطار مس��افربری، مسافرین را بیمه 
شده خواندند و ابراز امیدواری کردند که بیمه تمام غرامت 
جان باختگان را می پردازد و هیچ جای نگرانی نیست! قابل 
توجه است. سوال این است که چرا در آن زمان هیچ کس 
تجمع و راهپیمایی به راه نینداخت و کسی شعار )استعفا( 

سر نداد!
این نوع واکنش ها درحالی است که گویی در ایران 

همه کارشناس همه  چیز هستند. 
در بس��یاری از ح��وادث می بینیم که بس��یاری از افراد در 
مورد مس��ائل تخصص��ی اظهار نظر می کنند ب��دون اینکه 
حتی اطالع کوچکی از آن داشته باشند. آنها تنها بر اساس 

شنیده هایشان اظهارنظرهای صریح می کنند.
در ایران بس��یاری افراد در مورد مس��ائلی که اطالع ندارند 
اظه��ار نظر می کنند، این درحالی اس��ت که همه  باید یاد 
بگیرند در مورد مسائلی که اطالع ندارند، اظهار نظر نکرده 

و اجازه دهند کارشناسان در مورد مسائل مختلف صحبت 
کنند. این مس��ئله نه در میان مردم ع��ادی بلکه در میان 
بس��یاری از مس��ئوالن و حت��ی نماین��دگان مجلس دیده 

می شود . 
اینک��ه یک نماین��ده مجلس می گوید ک��ه  احتمال نفوذ، 
خرابکاری یا هک سیس��تم را در سقوط این هواپیما نباید 
نادی��ده گرفت ی��ا اینکه دیگر نماین��ده مجلس توصیه می 
کند : عجالتا فرماندهان خطاکار استعفا دهند یا این که بد 
نیست یک بار شاهد استعفای مسئوالن باشیم، جای سوال 
دارد. ب��ه عنوان نمون��ه یکی از نماین��دگان مجلس ضمن 
تاکید بر بررسی بیش��تر درباره سقوط هواپیما گفته؛ اصال 
این ادعا معنا ندارد که ناگهان حس کنی یک ش��یئی وارد 
محدوده شده است و آن را بزنیم. مگر کفتر بازی است ؟ یا 
کالغ و مرغابی اس��ت؟ باید دید چطور با این شرایط چنین 
خطایی رخ داده اس��ت که کامال قابل بررسی است. بعید به 
نظر می رسد که یک خطای عادی انسانی باشد، قطعا یک 

پشت پرده هایی دارد.  
چنی��ن اظهار نظری چه تأثیر مثبتی در روند این مس��ئله 

دارد؟ 
نقش مردم و فعاالن انقالبی 

 دراین میان فعاالن انقالبی وظیفه دارند که به روش��نگری 
درباره فعالیت شبکه نفوذی بپردازند. 

آنها باید برای مردم روش��ن کنند که چرا در بحرانی ترین 
ش��رایط کش��ور، برای عقیم کردن نیروهای مسلح و سپاه 

تالش توطئه می شود. 
این گروه بایس��تی ضمن بازخوانی و یادآوری نقش شبکه 
نفوذ در حوادث مش��ابه در طول تاریخ انقالب، به مردم  و 

برخی از دانشجویان که تحت القائات و تبلیغات دشمنان و 
رس��انه های غربی قرار دارند ، در باره حضور سفیر انگلیس 

در ناآرامی های اخیر توضیح دهند. 
آنها بای��د بگویند توییت های حمایت��ی ترامپ و برخی از 
س��ناتورهای آمریکایی و نیز مقامات اروپایی در حمایت  از 
اغتشاش گران برای چیس��ت و چرا دولت انگلیس و دیگر 
کش��ورهای غربی در لیدری، ساماندهی آشوب ها و برنامه 
ریزی برای انتقام از جبهه مقاومت  نقش آفرینی می کنند. 

ضرورت یادآوری 
آنچ��ه باید مورد توجه افکارعمومی قرار گیرد افش��ای دام 
رس��انه ای ضد انقالب برای کم رنگ ک��ردن موفقیت ها و 
پیروزی های بی سابقه نظام اسالمی و جبهه مقاومت است 
که بخش��ی از مردم را خواس��ته و ناخواس��ته به دام خود 
کش��یده است. این مسئله که هواپیمای مسافربری به دلیل 
خطای انس��انی ساقط ش��ده ، موضوعی است که بی شک 
باید مورد بررس��ی دقیق مسئولین قرار گیرد و حتما عامل 

یا عوامل بروز این اشتباه مشخص و مجازات شوند. 
موضوعی که صریحا در دستور رهبر معظم انقالب و رییس 

قوه قضاییه هم مشهود بود.
 اما قطعاً مواجهه با س��پاه پاس��داران نسخه شفابخش این 

مسئله نخواهد بود.
یادم��ان نرفته اس��ت که در طول چهل س��ال عمر بابرکت 
نظام اس��المی، هرجا دولت ها کوتاهی کردن��د و یا توان و 
آمادگی الزم را نداش��تند این سپاه و حتی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران بود که ی��ک تنه و فداکاران��ه و بدون هیچ 
چش��م داش��تی پا در میدان جهاد گذاش��تند و کم کاری 

مسئولین را جبران کرده اند.

گزارش

حضور سفیر انگلیس در تجمعات تهران تصادفی نیست
عضو فراکسیون والیی مجلس با بیان اینکه حضور سفیر انگلیس در تجمعات تهران 
تصادفی نیست، گفت: نمایندگان مجلس خواستار اخراج سفیر انگلیس از کشورمان 
هستند. سید حسن حسینی ش��اهرودی در واکنش به حضور سفیر انگلیس در 
برخی از تجمعات غیر قانونی گفت: پس از اعالم خبر علت حادثه سقوط هواپیمای 

مسافربری اوکراینی عده ای جلوی دانشگاه ها تجمع و اعتراض کردند و سوال ما این 
است که چه اتفاقی می افتد که سفیر انگلیس هم در آنجا حاضر می شود و شخصاً اقدام به 
تهیه عکس و فیلم می کند؟ وی افزود: قطعاً این اتفاق تصادفی نیست و باید بررسی های 
دقیق تری انجام شود و نقش انگلیس، آمریکا و دیگر دشمنان جمهوری اسالمی در ایجاد 
تجمعات غیرقانونی روش��ن شود. وی تصریح کرد: وزارت امور خارجه در واکنش به این 
اقدام سفیر انگلیس باید اقدامات دیپلماتیک خودش را انجام دهد و علت حضور وی در 

محلی که برخی از معاندان نظام حضور داشتند، مشخص شود.  مهر

سفیر انگلیس باید اخراج شود
نماین��ده مردم ورامین گفت: س��فیری که در داخل امور کش��وری بر خالف 
قوانین دیپلماتیک دخالت کند باید از کش��ور اخراج شود. سیدحسین نقوی 
حس��ینی ضمن اعالم همدردی با خانواده های داغدار س��انحه هوایی اخیر 
اظه��ار کرد: بنده در مصاحبه ای به دس��ت های پنه��ان در حادثه هواپیمای 

اوکراین اش��اره کردم و برائت س��پاه از این حادثه و اع��الم وجود عامل نفوذ 
و خراب��کاری در این حادثه بود.او افزود: مصاحبه بنده قبل از گفت وگو های س��ردار 
حاجی زاده انجام ش��ده بود لذا بعد از توضیحات س��ردار سالمی در مجلس موضوع 
این سانحه روشن شد. نقوی حسینی در پایان گفت: سفیری که در امور داخلی یک 
کش��ور بر خالف حقوق دیپلماتیک دخالت کند باید از کش��ور اخراج شود. الزم به 
ذکر اس��ت سفیر انگلیس در اقدامی غیر قابل توجیه و مغایر با عرف دیپلماتیک به 

دخالت در امور داخلی ایران پرداخته است.  باشگاه خبرنگاران

وزارت خارجه با سفیر انگلستان برخورد کند
نماینده مردم محالت گفت: وزیر امور خارجه باید بر اس��اس قانون با س��فیر 
انگلس��تان به عنوان عنصر نامطلوب برخورد کند.  علیرضا س��لیمی نماینده 
مردم محالت در جلس��ه علنی پارلمان در تذکری شفاهی اظهار کرد: وزیر 
امور خارجه تذکر می دهم که باید بر اس��اس قانون با س��فیر انگلس��تان به 

عن��وان عنص��ر نامطلوب برخ��ورد کند. او افزود: س��یل اخیر در سیس��تان و 
بلوچستان جان هزاران نفر را به مخاطره انداخته و هالل احمر بدون رئیس عملکرد 
نامشخصی در این مناطق دارد و کسی نیز عذرخواهی نمی کند و حاال که همه دائم 
در عذرخواهی و استعفا اصرار دارند چرا در خصوص خسارتی که توتال به ایران زد 
و یا فساد در هالل احمر هیچ کسی عذرخواهی نمی کند نکند این نیز اشتباه انسانی 
بوده است؟ الزم به ذکر است که طی روزهای اخیر سیالب در سیستان و بلوچستان 

خسارت های بسیاری به بار آورده است.  باشگاه خبرنگاران

جمعی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی طی بیانیه ای ضمن 
تسلیت به مناسبت شهادت سردار سلیمانی و جان باختگان 
حادثه سقوط هواپیما و وقایع کرمان درباره اتفاقات اخیر در 

این دانشگاه بیانیه ای صادر کردند.
جمعی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی طی بیانیه ای ضمن 
تسلیت به مناسبت شهادت سردار سلیمانی و جان باختگان 
حادثه س��قوط هواپیما و وقایع کرم��ان اعالم کردند: جمعی 
از دانش��جویان دانشگاه شهید بهش��تی یکشنبه 22 دی ماه 
98 بمناس��بت گرامیداش��ت یاد و خاطره و ابراز همدردی با 

بازماندگان، مراس��م س��وگواری برگزار کردند که جای تقدیر و تشکر دارد 
ول��ی در این اثنی عده ای معدود فریب خورده با اقدامات ساختارش��کنانه 
سعی در برهم زدن جو مراسم و با بیان اعتراضات دیکته شده اربابان خود 
با تحقیر و توهین به  اس��اتید دانش��گاه به قصد تحریک و تشویش اذهان 
دیگر دانش��جویان و برهم خوردن مراس��م را داشتند که با هوشیاری سایر 

دانشجویان ناکام ماند. 
متن این بیانیه به شرح زیر است:

ضمن تس��لیت بمناسبت شهادت سردار دلها قاس��م سلیمانی و ابومهدی 
المهندس و همراهان و همچنین تس��لیت مجدد بمناس��بت جان باختن 
جمعی از عزیزان در حادثه س��قوط هواپیما و حادثه ش��هر کرمان و ابراز 
هم��دردی با خانواده و بس��تگان این عزیزان در حالیکه حالوت ش��یرینی 

دالوریهای حافظان امنیت در شکس��ت عظمای اس��تکبار و 
ش��یطان بزرگ امری��کا کام هموطنان را ش��یرین کرده بود 
دس��ت تقدیر الهی سبب پر کشیدن  جمعی از بهترین ها ما 

را در غم و سوگ خود  فرو برد. 
در این راس��تا جمعی از دانش��جویان دانشگاه شهید بهشتی 
یکشنبه 22 دی ماه 98 بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 
و ابراز همدردی با بازماندگان، مراسم سوگواری برگزار کردند 
که جای تقدیر و تشکر دارد ولی در این اثنی عده ای معدود 
فریب خورده با اقدامات ساختارش��کنانه سعی در برهم زدن 
جو مراسم و با بیان اعتراضات دیکته شده اربابان خود با تحقیر و توهین به  
اساتید دانشگاه به قصد تحریک و تشویش اذهان دیگر دانشجویان و برهم 

خوردن مراسم را داشتند که با هوشیاری سایر دانشجویان ناکام ماند. 
ل��ذا در حالیکه جامعه در ش��رایط کنونی  نیاز به آرامش، امنیت و وحدت 
دارد ضم��ن تقبیح و محکومیت این حرکت هدفمند همانند س��ایر عموم 
م��ردم درخواس��ت داریم پس از تحقیقات کامل فرد ی��ا افراد موثر در این 
حادثه نابخشودنی در پیشگاه قانون مجازات و از رسانه ها و افراد دخیل در 
فضای مجازی بمنظور جلوگیری از بازی در زمین دش��من با سعه صدر و 
بیان ذکر حقایق به دور از احساسات و هیجانات این موضوع را مدیریت تا 
باز بتوانیم با س��رافرازی در پیشگاه ملت در جهت توسعه و اعتالی کشور 

کماکان پیشگام باشیم. فارس

سپاه امتحان خوبی داد
شما سپاهیان و همچنین بس��یج و ارتش و همه 
نیروهای فّعال، اگر جز همان حضور هشت س��اله، 
هی��چ نقطه درخش��ان دیگ��ری در س��ابقه خود 
نداشتید، برای افتخار و سربلندی و احساس عّزت، 
کافی بود. چه تن های پاک، چه جانهای منّور، چه 
زبانهای ذاکر، چه دستهای بخششگر و چه انسانهای 
واال و فرش��ته گون که در طول این هشت سال، از 
میان جمع ش��ما، با همه وجود خود، این کشور و 
ای��ن ملت و ناموس تاریخ��ِی این ملت را محفوظ 
نگه داشتند و پاداششان را هم گرفتند: به ملکوت 
اعلی عروج کردند؛ بعضی هم به ش��رف جانبازی 
نائل آمدند؛ جمع کثیری ه��م امروز بحمداللهَّ در 
جامعه ما حضور دارند که شما و بقیه برادران مبارز 
و مجاهِد دوران دفاع مقّدس هس��تید. این اّولین 
احساسی است که انسان به ذهنش می رسد.  نکته 
این جاست که تجلیل از سپاه، تجلیل از یک شیِء 
تاریخی و موزه ای نیست. بعضی این طور میخواهند. 
بعضی میخواهند از س��پاه تجلیل و به آن احترام 
کنند؛ اما مثل شیئی که متعلّق به دوران گذشته 
است و در موزه نگهداری میشود. چنین تجلیلی از 
سپاه، غلط اندر غلط است. سپاه یک موجود زنده 
اس��ت؛ متعلّق به دوران تاریخِی ویژه هم نیس��ت. 
همین است که در یک دوران تاریخِی ویژه که پای 
امتحان به میان آمد، سپاه امتحان خوبی داد. این 
یک پلّه از یک نردبان تکامل و تعالی معنوی است. 
از این حوادث، همیش��ه برای ی��ک ملت میتواند 
پیش آید. هیچ وقتی نیس��ت که یک ملت بتواند 
مطمئن و خاطر جمع باشد که امتحاِن دشوار برای 
او پیش نمی آید. یک انس��ان هم همین طور است. 
انس��انها هم هیچ وقت نباید خاطرجمع باشند که 
همین االن در صراط بس��یار حّساس و دقیِق یک 
امتحان قرار ندارند. این اس��ت که دائم باید مراقب 

بود. تقوا یعنی همین؛ مراقبت دائمی.
 جمع سپاه هم همین طور است. این که ما همیشه 
س��فارش میکنیم آمادگیها را حف��ظ کنید، فقط 
آمادگی رزمی نیست. عامل اساسیتر، آمادگیهایی 
است که میتواند آمادگی رزمی را به خدمت گیرد: 
دلها، انگیزه ها، ایمانها، معرفتها و عش��قی که همه 
وجود انسان با آن حرکت میکند. این را باید آماده 
نگهداش��ت. اگر این آمادگی ب��ود، آن گاه آمادگی 
رزمی ب��ه کار می آید. اگر ای��ن آمادگیها نبود؛ نه 
سالح، نه تجهیزات، نه انضباط، نه سایر آمادگیهای 
پادگانی و اس��تقراری و غیره ب��ه کار نخواهد آمد. 
اصل، این است و این همان نقطه ای است که سپاه 
را در آن دوره ممتاز کرد و بحمداللهَّ همیش��ه این 
امتیاز را حفظ کرده اس��ت و به فضل الهی حفظ 

خواهد کرد.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نطق ها و تذکراتی نسبت به حضور غیرقانونی 
سفیر انگلیس در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر واکنش نشان دادند.

»رابرت مک ایر« سفیر انگلیس در تهران روز شنبه)21 دی( در جمع آشوب گران 
مقابل دانش��گاه امیرکبیر حضور یافته بود که توس��ط مأموران امنیتی دستگیر و 

طبق آنچه که وزارت خارجه اعالم کرده، بعد از حدود 15 دقیقه، آزاد می شود.
حاال، بسیاری از چهره های سیاس��ی، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به حضور س��فیر انگلیس در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر واکنش نشان داده اند، 
از جمله اینکه در جلس��ه علنی امروز)دوشنبه، 23 دی( نیز در تذکراتی، خواستار 
ش��دیدترین برخوردها با س��فیر انگلیس و اقداماتی قاطعانه از س��وی وزارت امور 
خارجه شده اند. تذکرات و نطق های نمایندگان مجلس در محکومیت حضور سفیر 

انگلیس در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر را در زیر بخوانید:
علی ادیانی راد نماینده مردم قائمش��هر در مجلس با اش��اره به دس��تگیری سفیر 
انگلیس در تجمع مقابل دانش��گاه امیرکبیر گف��ت: وزارت خارجه با رفتار خالف 
قواعد بین الملل سفیر انگلیس برخورد کند. موسوی الرگانی نیز تأکید کرد؛ انتظار 

داشتیم وزارت خارجه سفیر انگلیس را اخراج کند. حجت االسالم موسوی الرگانی 
نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: انتظار ما آن بود که وقتی سفیر انگلیس 
کلی��پ تهیه و پخش کرده و در بین کس��انی که اعتراض داش��تند، فیلمبرداری 

می کند، وزارت خارجه باید ظرف 24 ساعت او را اخراج کند.)متن کامل(
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس ش��ورای اسالمی خواستار 
اخراج سفیر انگلیس از ایران شد. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس 
ضمن محکوم کردن حضور س��فیر انگلیس در تجمعات مقابل دانشگاه امیرکبیر، 
گفت: از وزارت خارجه کشورمان انتظار داریم سفیر پیر کفتار و سرباز صهیونیست 
را از ای��ران اخراج کند. عباس گودرزی نماین��ده مردم بروجرد در مجلس در این 
زمینه گفت: سفیر انگلیس هرچه زودتر از کشور اخراج شود تا درس عبرتی برای 

همگان باشد و پای خویش را از گلیم شان درازتر نکنند.
همچنی��ن برخی دیگر از نمایندگان مجلس در گفت وگو های جداگانه نس��بت به 

حضور سفیر انگلیس در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر واکنش نشان داده اند.
عالء الدین بروجردی رئیس پیش��ین کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: انگلیس 

نقش مهمی در اِعمال تحریم ها و در بس��یاری از مش��کالت امروز ملت ایران ایفا 
کرده اس��ت که ج��ا داراد تا وزارت خارجه تمهیدات الزم برای اخراج س��فیر این 

کشور را در دستورکار قرار دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه سفیر 
انگلیس باید به این نوع حرکات خود پایان دهد، افزود: س��فیر انگلیس باید ایران 
را قبل از آنکه ملت ایران وی را بیرون نکرده اند، ترک کند. حجت االسالم علیرضا 
س��لیمی نماینده مردم محالت در مجلس گفت: س��فیر انگلیس در آش��وب های 
کشور حضور داشته و دست را از پرده بیرون آورده، معلوم نیست سفارت انگلیس، 

سفارتخانه است یا مرکز آشوب و سازماندهی ضد انقالب!  تسنیم

وقتیکارشناسیهایغیرمسئوالنه،داغهاراتازهترمیکند
نگاهی به بهره برداری دشمنان از حادثه دلخراش هواپیمای اوکراین 

واکنش نمایندگان مجلس به حضور سفیر انگلیس 
مقابل دانشگاه امیرکبیر

انتقاد اساتید دانشگاه شهیدبهشتی به اقدامات فرصت طلبان
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