
سردار سالمی فرمانده کل سپاه پاس��داران و سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوا 
فضای سپاه درباره سقوط هواپیمای مسافربری اواکران در تهران با یک فروند موشک 

پدافند توضیحات کامل را ارائه دادند.
با توضیحاتی که این دو فرمانده ارشد نظامی درباره این مسئله ارائه دادند جای هیچ 
ش��بههای باقی نمیماند و تنها مسئلهای که باید پیگیری شود عدم تصمیم گیری 

درباره ممنوعیت پروازی در آسمان کشور آن هم در شریط حساس جنگی است.
آقای روحانی رئیس جمهور کش��ورمان روز گذشته در سخنانی در همایش تجلیل 
از نمونههای ملی، بخش کشاورزی درباره سقوط هواپیما سخنانی را بیان کرده که 

چند سوال را ایجاد میکند.
آقای روحانی گفته؛ خطا، فردی نبود و دیگران هم مقصرند و خواستار شفاف سازی 

بیشتر شده است.
نخستین سوال این است که چرا نهاد مسئول، آسمان تهران و ایران را در وضعیت 
جنگی قرار نداده و کلیر نکرده است؟)پدافند مسئول کلیر نیست و نهادهای دیگر 
مسئول هستند( نامهای که آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران هنگام 
عملیات موشکی منتشر کرده و در آن تأکید کرده که حمله موشکی به عین االسد 

پایان عملیات ایران است، این نامه با این تأکید چه مفهومی دارد؟ 
آیا با نیروهای مسلح درباره این نامه هماهنگی شده بود؟

آیا وضعیت قرمز جنگی پس از عملیات موش��کی ای��ران علیه نیروهای آمریکایی 
پایان یافته بود؟

به نظر میرسد بیشتر از آنکه باید در پی مقصر و مقصران این اتفاق ناگوار بگردیم 
باید شرایط، عوامل و حساسیت شب و روز عملیات را بررسی کرد.

به این خبر نیویورک تایمز توجه کنید؛این نشریه گزارش داده؛ هواپیمای اوکراینی 
۳۰ ثانیه قبل از اصابت موشک ارسال سیگنال را متوقف کرده بود.

این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود نوشته؛
-هواپیماهای تجاری و مسافربری خود را از طریق مخابره دائمی سیگنال شناسایی 
به رادارهای فرودگاهی و س��امانههای پدافندی معرفی میکنند که این سیگنال از 
طریق یک دستگاه به نام ترانسپاندر که در هواپیما نصب شده است، به صورت دائم 
مخابره می شود. -بررسی اطالعات پرواز و جزیات رهگیری هواپیمای مذکور نشان 

میده��د که هواپیم��ای اوکراینی ۲۰ تا ۳۰ ثانیه قبل از برخورد موش��ک، مخابره 
سیگنال شناسایی را متوقف کرده است.

ترانسپوندر در هواپیما چه وظیفه ای دارد؟
ترانسپوندر دستگاهی است که در ناوبری هوایی در پاسخ به سیگنالهای تشخیص 
هویت دریافت ش��ده، سیگنالهای مشخص کننده هویت را منتشر میکند. در یک 
هواپیما، ترانسپوندر سیگنالها انتشار میدهد و دریافت کنندهها در روی زمین این 
سیگنالها را دریافت میکنند. دریافت کنندهها در روی زمین رادارهایی هستند که 

وظیفه دارند با دریافت این سیگنالها پرنده را تشخیص دهند.
با خبری که نیویورک تایمز منتش��ر کرده، این پرس��ش پی��ش میآید که چرا به 
مدت ۳۰ ثانیه ترانس��پوندر هواپیمای اوکراینی قطع شده و سیگنال ارسال نکرده 
اس��ت؟ آیا خلبان اقدام به چنین کاری کرده ی��ا آمریکاییها در جنگ الکترونیک 
چنی��ن کاری کرده ان��د؟ چرا تا این اندازه برای بررس��ی س��قوط این هواپیمای 
مسافربری که در همه جای دنیا اتفاق افتاده و باز هم خواهد افتاد اصرار و تأکید 
بر موش��کافی ریز و دقیق میش��ود در حالی که سپاه پاسداران مسئولیت آن را بر 
عهده گرفته، عذرخواهی کرده و ابراز ش��رمندگی نموده است. اگر قرار بر بررسی 
دقیق و موش��کافانه اس��ت، نخستین موضوعی که باید بررس��ی دقیق شود، عدم 
اج��رای کلییر یا همان پرواز ممنوع در آس��مان تهران و ایران اس��ت. مفهوم این 
س��خن آقای روحانی از این جمله که گفته؛ »در این داس��تان نمیتواند فقط یک 
فرد مقصر باش��د، دیگرانی هم هس��تند و من میخواهم این مسأله با صداقت برای 

مردم بیان شود« چیست؟

چهارش��نبه گذش��ته خبری ناگوار از خبرگزاری ها مخابره 
ش��د که کام ملت ایران را که ساعاتی بیش دلخوش از انتقام 
بودند تلخ کرد، خبر س��قوط پ��رواز بوئینگ 7۳7 هواپیمای 
مس��افربری اوکراین با 176 نفر مسافر که تعداد 147 نفر از 
آنان هموطنان عزیز ما بودند همگام با خبر سیلی سخت ایران 
اس��المی به پایگاه های ایاالت متحده آمریکا بازتابی جهانی 
پیدا نم��ود، همزمان با این خبر تصاوی��ری از این رویداد در 
ش��بکه های مجازی دست به دس��ت شد و گمانه زنی ها در 
مورد این اتفاق طی س��اعات پ��س از آن کم کم به خبر اول 
رس��انه ها تبدیل شد. کارشناسان هر یک به توضیح مطالبی 
در ب��اره این ماجرا پرداختند و رس��انه ه��ا از زوایای مختلف 
این موضوع را تحت پوش��ش خب��ری قراردادند، تا اینکه در 
صبح شنبه مورخ 1۳98/1۰/۲1 بیانیه ای از سوی ستاد کل 
نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران صادر شد و ناگهان 
کشور در بهت و حیرت از شنیدن آن فرو رفت، بیانیه ای که 
اشعار می داشت این اتفاق ناشی از خطای انسانی رخ داده در 
حین عملیات پدافندی که منبعث از حساسیت های ناشی از 
حمله پیروزمندانه سپاهیان اسالم به مواضع نیروهای اشغالگر 

آمریکایی در پایگاه عین االسد می باشد رخ داده است. 
بالفاصله پس از مخابره ش��دن این خبر دش��منان این ملت 
که ای��ن فرصت را برای انتقام از انتقام س��خت فرزندان این 
کش��ور در سپاه پاس��داران انقالب اس��المی بهترین فرصت 
پیش آمده می دیدند ش��روع به عملیات گسترده رسانه ای 
نمودند و در این میان از عناصر داخلی خود بیش��ترین بهره 
را بردن��د، با القای خط تخریب س��پاه و تهییج برخی عناصر 
داخلی کار را به جایی رس��اندند که در بعد از ظهر روز های 
ش��نبه و یکشنبه عده ای به اس��م همدردی با خانواده های 

قربانیان در دانش��گاه های تهران و امیر کبیر تجمع نموده و 
اقدام به س��ر دادن شعار های س��اختار شکنانه نمودند و کار 
را تا بدانجا رس��اندند که عکس ش��هید جهان اسالم و سید 
الشهدای محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی را نیز پاره نموده 
و خط خود را بیش از پیش آشکار نمودند، در اینجا الزم است 
تا چند مسئله بررس��ی و تبیین شود، اولین و مهمترین آن 
برخورد دوگانه عدهای خاص که عمدتا وابسته به خط فکری 
اصالح��ات می باش��ند چه در نهاده��ای حاکمیتی همچون 
مجلس و چه در طیف س��لبریتی ها در همان س��اعات اولیه 
انتشار بیانیه ستاد کل مبنی بر اصابت خطایی موشک پدافند 
به هواپیمای مسافربری اوکراینی سریعا شروع به القاء برخی 
مطالب نمودند به ش��کلی که انگار عمدی از س��وی فرزندان 
س��پاهی این کشور در سرنگونی این پرواز وجود داشته است 
از جمله اینکه در پس��ت های فضای مجازی بیان کردند که 
نفرین به جن��گ و جنگ افروز و  دیگری دعوت می کند به 
حضور در اغتش��اش خیابانی، عده ای جشنواره فیلم فجر را 
تحریم نمودند و... و مطالبی از این دست، همچنین به سرعت 
دست به تخریب س��ردار حاجی زاده فرمانده مخلص نیروی 
هوا فضای س��پاه زدند، گویی این اقدامی طراحی شده است 
و از قبل تمام توان رسانه ای خود را جمع نموده و در لحظه 
ش��روع به حمله نمودند، تمامی عقده های��ی را که از چهل 
سال اقتدار و صالبت سپاهیان غیور اسالم داشتند یک جا بر 
پیکر این فرزند مبارک انقالب اسالمی و نور امید مستضعفان 

جهان فرود آوردند.
 نکته قابل تامل دوم اینجاس��ت که سردار حاجی زاده اولین 
مسئولی اس��ت که پس انقالب اس��المی اینقدر با صداقت، 
ش��هامت و البته مظلومیت گناه تمامی کس��انی که در این 

واقع��ه مقصر بودند را مردانه به گردن گرفت و همچون خیل 
هم حزبی های این جریان ش��ناخته شده ش��روع به فرار رو 
ب��ه جلو، فرافکنی و کتمان واقعیت و انداختن مس��ئولیت به 
گردن دیگران ننمود و درس صداقت و مسئولیت پذیری را به 
مسئولین داد، حال سوال اساسی که موضوع بحث نیز همان 
می باشد اینجاست اساسا این برخورد دوگانه با امنیت ملی از 
کجا نش��أت می پذیرد که از یک س��و وقتی آن همه اقتدار و 
امنیت و صالبت را که حاصل زحمات جمعی نیروهای مسلح 

بویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی است می بینند.
 زبان در کام فرو برده و دم نمی زنند،برای نمونه چطور وقتی 
که همین سپاه پیشرفته ترین پهپادهای نظامی ایاالت متحده 
را که متعرض تمامیت ارضی کش��ور شده بودند با بیشترین 
دقت بر زمین می نش��اند هیچ کدام از این به اصطالح سینه 
چاکان ایران نفس��ی در تقدیر و تشکر از این زحمات بر نمی 
آورند؟!، چگونه است که وقتی موشکهای سپاه چشم شیطان 
را در عین االس��د به دقت مورد هدف قرار می دهند کس��ی 
ازمیان این جریان دمی به سپاس و تشکر برنمی زند؟! یا وقتی 
سربازان اسالم به فرماندهی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
هشت س��ال مردانه در مقابل تهاجم گروه های تکفیری می 
ایس��تند این جماعت را همگی سکوتی مرگبار فرا گرفته؟! ، 
اما در بی��ن این همه خدمات به محض حدوث این اتفاق که 
دست داشتن ایاالت متحده و برخی داخلی ها در آن کم کم 
دارد هویدا می ش��ود به س��رعت به دنبال بمباران رسانه ای 
شریفترین فرزندان این ملت می روند که پیر و جوان این نهاد 
مقدس خونشان را درپای نهال انقالب و اعتالی کلمه مقدس 

پروردگار و شرف این سرزمین بر زمین ریخته اند.
 ریشه یابی این مسئله که این افراد دقیقا خطی را دنبال می 

کنند و در صدد تقویت آن هس��تند که ایاالت متحده آمریکا 
آن خ��ط را القا و دنب��ال می کند به اینجا می انجامد که این 
افراد این واقعه را پیراهن عثمانی برای انتقام از انتقام س��خت 
ملت کرده اند، و حال که ایاالت متحده در زمین جنگ سخت 
نتوانسته پاسخی به این عملیات موفق دهد )آنچنان که گفته 
ب��ود 5۲ نقط��ه را بمباران خواهد نمود(، ح��ال می خواهد با 
اس��تفاده از عناصر داخلی و غربگرا و به دست آنان این نقشه 
شوم را به انجام رساند، در آخر نیز چند نکته قابل تامل است 
اول اینکه دائما می گویند بایس��تی مسببین این ماجرا تحت 

پیگرد قانون قرار گیرند.
البته این خواست همه ملت شریف ایران است و شکی در این 
نیست و در س��اعات اولیه دستور این اقدام توسط فرماندهی 
معظم کل قوا صادر شد، اما سوال اینجاست چرا دستور پرواز 
ممنوع در آن ساعات حس��اس توسط مقامی که قانونا اجازه 
صدور این دس��تور را دارد داده نش��د؟جمعیتی که مثال خود 
را داغدار این حادثه می داند و مدعی س��ینه چاکی برای این 
واقعه جانسوز است چرا پس از گذشت چهار روز و اعالم ساقط 
شدن هواپیمای مذکور بر اثر اصابت موشک پدافند خودی به 
یاد ابراز همدردی و شمع روشن کردن و کف و سوت زدن در 
کف خیابان می افتد؟! فقط انتظار می کش��یدند که این خبر 
اعالم شود؟! در آن چهار روز گذشته که هنوز خبر این اصابت 
اعالم نشده بود چرا کسی به یاد این عزیزان درگذشته نبود؟! 
آی��ا تمام این اتفاقات تصادفی بوده اس��ت یا طراحی از پیش 
تعیین شده برای انتقام از انتقام ملت شریف ایران ؟؟! حال می 
توان چهره دشمنان این ملت را بهتر از گذشته شناخت و ابعاد 
خیانت های داخلی و خارجی این ماجرا در روزها و ماه های 

آینده بیش از پیش روشن و روشن تر خواهد شد.  

گزارش

یادداشت

کسی متهم و مقصر در قضیه کرمان نیست
وزیر اطالعات با اش��اره به اینکه با بررسی های حادثه قصورهای احتمالی را 
نمی توان ترمیم کرد اما می توانیم از تکرار این مس��ئله در آینده جلوگیری 
کنی��م تصریح کرد: تدابی��ری در مورد تعیین و تکلی��ف بازماندگان حادثه 
تش��ییع پیکر ش��هدای مقاومت در کرمان و وضعیت آتی خانواده های آنها 

امیدواریم اندیش��یده ش��ود. حجت االسالم و المس��لمین "محمد علوی" در 
جمع خبرنگاران درباره حادثه تش��ییع پیکر ش��هدای مقاوم��ت در کرمان گفت: ما 
همواره نگران حوادث دریای عظیم جمعیت در تشییع پیکر سردار شهیدحاج قاسم 
سلیمانی بودیم و متاسفانه همین مسئله نیز اتفاق افتاد اما آنچه که برای ما مسلم 
است، کسی متهم و مقصر در این قضیه نیست. وی افزود: ممکن است در این ماجرا 
قصوری اتفاق افتاده باشد که می توانست با کمی سلسله پیش بینی ها، این احتمال 

را به حداقل برسانند. ایسنا 

سفیر انگلیس دوباره احضار شود
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس خواستار احضار مجدد سفیر انگلستان 
به وزارت امور خارجه شد. مصطفی کواکبیان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران 
و انگلس��تان در جلسه علنی امروز در تذکری ش��فاهی گفت: وزیر امور خارجه 
انگلیس در جریان س��قوط هواپیمای بوئینگ 7۳7 و در پیروی از دولت آمریکا، 

ایران را به اعمال تحریم های جدید تهدید کرده است. رئیس گروه دوستی پارلمانی 
ایران و انگلس��تان افزود: من به عنوان رئیس دوس��تی پارلمانی ایران و انگلیس معتقدم 
که س��فیر انگلیس در تهران در یک اقدام خارج از عرف دیپلماتیک در مقام عکاس در 
تجمعات هنجارشکنانه حضور پیدا کرده است که این امر می طلبد تا وزارت امور خارجه 
به طور جدی با او برخورد کند. کواکبیان تصریح کرد: وزارت امور خارجه باید دوباره سفیر 
انگلیسی را احضار کند و اقدامات تنبیهی علیه وی اعمال کند و چنانچه قانع نشد الزم 

است که سفیر انگلیس به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج شود. مهر

فعالیت جبهه مقاومت تا اخراج آمریکا از منطقه 
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: فعالیت ه��ای جبهه مقاومت تا 

اخراج سربازان و نظامیان آمریکا از منطقه همچنان ادامه خواهد داشت.
محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در حاش��یه مراس��م 
گرامیداش��ت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان شهید او 

که در حس��ینیه حضرت فاطمه الزهرا )س( برگزار شد در جمع خبرنگاران با 
اش��اره به شهادت شهید س��لیمانی در عراق، گفت: یکبار دیگر واقعه کربال در عراق 
تکرار ش��د و وفاداران به امام حس��ین )ع( از عراق و ایران در کنار یکدیگر ش��هید 
ش��دند. وی با بیان اینکه جبهه مقاومت امروز بیش از گذش��ته تقویت ش��ده است، 
گفت: امروز ملت های محور مقاومت بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ش��ده اند و در 
انتق��ام گرفتن ه��م اقداماتی خواهند کرد و تا اخراج س��ربازان و نظامیان آمریکا از 

منطقه فعالیت های جبهه مقاومت اسالمی همچنان ادامه خواهد داشت. ایرنا 

س��خنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور س��فیر انگلیس در تجمعات اخیر 
گفت: در این موضوع به جهت اینکه ماموریت ما تامین امنیت شهروندان ما 

است هیچ تعارفی با هیچ کسی نخواهیم داشت.
 غالمحسین اسماعیلی دیروز در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی 
در رابطه با حضور س��فیر انگلیس در تجمع��ات اخیر و واکنش قوه قضاییه 
نس��بت به این موضوع اظهار کرد: ما سیاست قضایی خودمان را بارها اعالم 
کردیم و این است که بین معترضان و آشوبگران تفاوت قائلیم. همچنین بین 
اقدام اعتراضی با اقدام ضد انقالبی نیز تفاوت قائلیم. به هیچ عنوان از امنیت 
مردم مان کوتاه نمی آییم و با کس��انی که در برهم زدن این امنیت فعالیت 
داشته باش��ند در چارچوب مقررات قانونی برخورد خواهیم کرد. وی افزود: 
در این موضوع به جهت اینکه ماموریت ما تامین امنیت شهروندان ما است 
هیچ تعارفی با هیچ کس��ی نخواهیم داش��ت ولو به حسب ظاهر فرد دارای 
مصونیت دیپلماتیک باشد.  البته قواعد بین المللی را مراعات می کنیم و به 
کنوانس��یون های بین المللی که به آنها ملحق شده ایم احترام می گذاریم اما 

احترام به کنوانسیون  های بین المللی یک جانبه نیست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: درست است که کنوانسیون  وین در 
تبیین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات های کش��ورهای خارجی در کشور  
پذیرنده مصونیت قائل شده است، ما نیز این مصونیت را قائلیم اما به موجب 
ماده 41 این کنوانسیون  کلیه افرادی که از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک 
بهره مند هستند موظفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند 

و از مداخله در امور داخلی کش��ور میزبان خودداری کنند. وی افزود: اینکه 
دولت انگلیس در خارج از کش��ور، س��فارت انگلیس در داخل ایران، س��فیر 
انگلی��س به عن��وان باالترین مقام نمایندگی در جمهوری اس��المی در یک 
تجمع غیرقانونی شرکت می کند و از این تجمع فیلم و عکس تهیه می کند 
و نقش تعیین کننده برای ایجاد تجمع و استمرار آن به هیچ عنوان پذیرفته 

شده نیست.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: چه اینکه ابتدائا نشناخته اند که این فرد کیست 
و در اولین مواجه با مامورین هم انگلیسی صحبت می کرده و خود را معرفی 
نمی کرد. بعد که احساس کرده در خطر بازداشت قرار دارد به فارسی خود را 
به عنوان سفیر انگلیس معرفی کرده است.وی افزود: آیا شیطنت و دروغگویی 
از این باالتر از ش��خصیت دیپلماتیک س��راغ دارید؟اسماعیلی ادامه داد: در 
حقوق بین الملل این قبیل از عناصر عنصر نامطلوب ش��ناخته می ش��وند و 
انتظار مردم این اس��ت که او را از کش��ور بیرون کنند و هم بعد بین المللی 
این را ایجاب می کند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماده 9 عهدنامه وین 
ادامه داد: امروز انتظار مردم ما این است و قواعد بین المللی هم این را ایجاب 
می نماید.  البته مس��ئول و مباش��ر در این حوزه وزارت امور خارجه و دولت 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان دولت پذیرنده است.وی افزود: ما به عنوان 
دستگاه قضایی و جامعه حقوقی این استنباط را داریم که این فرد و امثال او 
عنصر نامطلوب هستند و تکلیف عنصر نامطلوب در عهدنامه های بین المللی 

روشن شده است.  ایسنا

اگر منصفانه به حرکت سپاه نگاه کنیم

سپاه در واقع با این نامگذاری، با لطافت میخواهد 
بگوید که من در این راه قدم میگذارم؛ خیلی خب 
مبارک اس��ت و خیلی بزرگ و مهم است، جا هم 
دارد. میشود آدمهای عیبجو و نکته بین و نکته سنج 
بیاین��د بگویند فالن جا این اش��تباه بود، فالن جا 
غلط بود، فالن کس اینجوری رفتار کرد. بر همه ی 
جریانها و واحدها و آدمها و ش��خصیتهای حقیقی 
و حقوقی میش��ود ایراد گرفت؛ اما اگر منصفانه به 
حرکت س��پاه پاس��داران نگاه کنیم، از روز اول تا 
امروز، میبینیم انصافاً س��پاه به قول خودش عمل 
کرده؛ حقاً و انصافاً س��پاه در این راه ایستاده است. 
آدمه��ا میآین��د و میروند؛ ام��ا آن هویت جمعی 

محفوظ میماند؛ یکسان است.
 م��ن در آخرین دی��داری که با عزیزان س��پاهی 
داش��تم، یک نکته ای را ع��رض کردم که آن نکته 
مهم اس��ت؛ فقط اش��اره ای میکنم و آن این است 
که گفتم نس��لهای متجدد س��پاه، متبدل سپاه، 
نسلهای آینده ی س��پاه باید سعی کنند یک قدم 
جلوتر و باالتر از نس��لهای گذش��ته بردارند. یعنی 
عالَم رو به رش��د است، رو به تکامل است؛ حرکت، 
حرکت تکاملی اس��ت، پس جا دارد اگر ما انتظار 
داش��ته باشیم، توقع داشته باش��یم که جواِن وارد 
شده ی در س��پاهِ امروز، از لحاظ معرفت، بصیرت، 
آگاهی، فداکاری، آماده به کاری، درس��ت کار انجام 
دادن، بجا کار انجام دادن، بهنگام کار انجام دادن 
� که اینها خصوصیاتی است که سپاه از خودش در 
طول این سالها نشان داده است � یک قدم سپاه را 
از نسل گذشته باالتر ببرد. به سپاهِ امروز که انسان 
نگاه کند، ببیند که کیفیت باالس��ت. این ممکن 
هم هس��ت؛ نگوئید چطور چنی��ن چیزی ممکن 
است. نه، کاماًل ممکن است. یعنی شما نگاه کنید 
به ش��رائطی که آن روز بود: جنگی وجود داش��ت 
و حضور دش��من در خاک ما؛ چ��ه قبل از جنگ 
تحمیلی هشت س��اله، حضور ضد انقالب مسلح، 
چه بعد هم که جنگ ش��روع ش��د، خود این یک 
عامل و انگیزه ی قوی��ای بود که آدمهای بیتفاوت 
را ه��م حرکت میداد و میآورد داخل آن صحنه ی 
عجیب و پرشور. امروز آن جنگ نیست؛ یک جنگ 
ظریف تری هس��ت و البته خطرناکتری. آگاهی از 
اعماق این جنگ یک توانائی بیشتر و هوشمندی 
بیش��تری را میطلبد. اگر ما دیدیم امروز کس��انی 
وارد این میدان هس��تند و تالش میکنند و مبارزه 
میکنند و با بصیرت در وس��ط میدان میایس��تند، 
پس ج��ا دارد که بگوئیم این از لح��اظ انگیزه، از 
لحاظ عمل، کمتر از او نیست. اگر بهتر عمل کند، 
بهتر هم هس��ت. در آینده هم همین جور میتواند 

باشد؛ همت را این باید قرار داد.
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  *** 

سخنان رئیس جمهور درباره سقوط هواپیما و چند سؤال

سخنگوی قوه قضاییه: 

سفیر انگلیس »عنصر نامطلوب« است

انتقام از انتقام در برخورد دوگانه با امنیت ملی


