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در پاس��خ به زیاده گویی  ها و تهدیدات توخالی دولت امریکا 
علیه کش��ورمان، سرلشکر حسین س��امی روز گذشته ۲۹ 
ش��هریور در مراسم صبحگاه مشترک س��تاد فرماندهی کل 
س��پاه تاکید کرد: آقای ترامپ از انتقام ما ش��ک نکنید زیرا 

کامًا قطعی و جدی است. 
این موضوعی بود که یادآوری آن برای رئیس جمهور امریکا 
الزم به نظر می رس��ید. فرمانده کل س��پاه پاسداران انقاب 
اسامی با اشاره به اینکه مردم ایران اهل شرف و جوانمردی 
هستند و جوانمردانه و عادالنه انتقام می گیرند تصریح کرد: 
به همین علت هم بود که در عین االس��د س��ربازان شما را 
ه��دف قرار ندادیم. ما کس��انی را هدف قرار می دهیم که در 
شهادت سردار بزرگ سپهبد حاج قاسم سلیمانی مستقیم یا 

غیرمستقیم نقش داشتند.
نام س��ردار سرافراز ایران اسامی شهید حاج قاسم سلیمانی 
فرمان��ده بی نظیری که در دوران فعالیت خود به کابوس��ی 
برای مقامات و ژنرال های آمریکایی تبدیل شده بود و حتی 
اسم او باعث ایجاد وحشت در بین سیاستمداران و سربازان 
آمریکایی می شد.  سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس س��پاه پاسداران، در تمام مدت خدمت خود با 
نابودی دس��تاوردهای ش��وم امریکا در منطقه و کمک به از 
بین بردن داعش، موجب نگرانی و وحشت امریکایی ها شد 
و ت��اش برای حذف این مهره کلیدی رویایی بزرگ بود که 
دولت امریکا در س��ر می پروراند. امریکایی ها س��رانجام در 
بامداد جمع��ه ۱۳ دی ۱۳۹۸ در عملی��ات آذرخش کبود، 
در حمله ای تروریس��تی به دو خ��ودرو در نزدیکی فرودگاه 
بین الملل��ی بغداد، س��ردار بزرگ و ابومه��دی المهندس از 
فرماندهان گروه حش��د ش��عبی را به هم��راه ۹ تن دیگر به 
ش��هادت رس��اندند و در همان زمان آمری��کا اعام کرد که 
دستور این حمله تروریستی را دونالد ترامپ، رئیس جمهور و 

فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده است.
 خطای بسیار بزرگ 

باید توجه داش��ت امریکا با این اقدام خود خطای بزرگی را 
مرتکب ش��د. انتقام خون شهید س��ردار سلیمانی موضوعی 
اس��ت که مورد تاکید همه مردم ایران قرار دارد و مسلم بود 
که منحصر به یک عملیات موش��کی نیس��ت. از سوی دیگر 
امریکایی ها واقف هس��تند که س��ردار قاسم سلیمانی رهبر 
واقعی جریان مقاومت بود و  در بسیاری از کشورهای منطقه 
از جمله  و پاکس��تان، افغاستان و سوریه، عراق، فلسطین و 
لبنان طرفدارانی داش��ت. حشمت اهلل فاحت پیشه رییس 
س��ابق کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
ش��ورای اس��امی در این باره گفته بود که  »انتقام س��ردار 
س��لیمانی فراملی خواهد بود و کس��انی انتق��ام خون وی را 
می گیرند که جان و مال خود را مدیون ایش��ان در مقابله با 

داعش و دیگر فتنه های استکباری و سلفی می دانند.« 
 تهدید از ترس تالفی 

در این میان بس��یاری بد اندیش��ان تاش کردند تا موضوع 
انتقام از ترور س��ردار سلیمانی را به یک سیاست ملی تقلیل 

دهند، اما سرلش��کر س��امی در پاس��خ به ای��ن تهدیدات، 
مشکات داخلی این کشور را به دولتمردان آمریکا یادآوری 
ک��رد و افزود: ما را تهدید به حمله هزار برابری می کنید، اما 
زمانی که عین االسد را زدیم، فرض و پیش بینی ما این نبود 
که ش��ما جواب نمی دهید، بلکه کامًا فرضمان این بود که 
پاس��خ می دهید و همان موقع صدها موشک را آماده شلیک 
کرده بودیم که اگر پاس��خ دهید اه��داف مورد نظر را ویران 
کنی��م. فرمانده نیروی هوافضای س��پاه نیز گفته بود؛ انتقام 
شهید سلیمانی حتی با کشتن ترامپ هم پایان نمی پذیرد و 
کمترین خون بهای شهید سردار سلیمانی ازاله کامل آمریکا 
از منطقه است. امریکا در این زمینه تاش می کند تا ایران 
را تهدید کند اما ایران در برابر این تهدیدات بیکار ننشس��ته 
است. به طوری که فرمانده سپاه به مقامات امریکایی خطاب 
کرد:  ش��ما ما را به حمله ه��زار برابری تهدید می کنید؛ ما 
ش��ما را می شناسیم؛ آن وقت که عین االسد را زدیم فرض 
داش��تیم که ش��ما پاس��خ می دهید و صدها موشک آماده 
کردیم که اگر زدید داشته هایتان را ویران کنیم. وی تصریح 
کرد:  دش��من همه جا زیر دید ما است و اگر الزم باشد زیر 

تیر ما نیز قرار خواهد گرفت. 
این واکنش ها مختص به فرمانده سپاه نبوده و اکثر مقام های 
ایران��ی در واکنش های خود اقدام ای��االت متحده آمریکا را 

محکوم و تهدید به انتقام کردند. 
انتقام سخت ادامه دارد 

این درحالی اس��ت که دولت امریکا به منظور فرار از تبعات 
این انتقام بزرگ، دست به دروغ سازی و جنجال آفرینی زده 
که یکی از آنها طرح ترور س��فیر آفریقای جنوبی اس��ت اما 
س��ردار سامی خطاب به دولتمردان آمریکا افزود: شما فکر 
می کنید ما در قبال خون برادر ش��هیدمان یک سفیر زن را 

در آفریقای جنوبی می زنیم؟
در ای��ن میان ترامپ ب��رای پنهان کردن ت��رس خود گفته 

بود؛ ای��ران درباره هدف ق��رار دادن دارایی ه��ای آمریکا به 
عنوان تافی کش��تن مقام تروریستی آنها، بسیار بد صحبت 
می کند… ایران از سال ها پیش فقط مشکل درست می کند. 
این یک هش��دار است که اگر ایران به هر آمریکایی یا اموال 
آمریکای��ی حمله کند، ما ۵۲ س��ایت ایرانی )به نش��انه ۵۲ 
گروگان سابق( برخی در سطوح بسیار باال و مهم برای ایران 
و فرهنگ ایرانی را در هدف داریم. این سایت ها و خود ایران 
بسیار سریع و بسیار شدید هدف قرار خواهند گرفت. آمریکا 

تهدید بیشتری نمی خواهد!
وی بافاصله بعد از به ش��هادت رساندن سردار سلیمانی نیز 
تهدید کرد: »درصورتی که نس��بت به ترور س��ردار سلیمانی 
عملیات انتقامی صورت گیرد، مقام عالی رتبه ی شما را هدف 

قرار خواهیم داد.«
اما هیچیک از تهدیدات دونالد ترامپ علیه ایران اجرا نشد.

 خطایی بزرگ 
همانگون��ه ک��ه کارشناس��ان امریکایی پیش بین��ی کردند، 
ترور س��ردار قاسم سلیمانی یک خطای بس��یار بزرگ بود. 
امریکایی ه��ا در تاش بودند که خود را دوس��ت ملت ایران 
نشان دهند، به همین منظور سالها عملیات سیاسی، روانی و 
رس��انه ای گسترده و قدرتمند پیاده کردند، اما با ترور سردار 
بزرگ قاسم سلیمانی، همه این تاش ها و هزینه های شان از 
بین رفت. در حال حاضر انتقام خون سپهبد شهید سلیمانی 
به یک آرمان بزرگ در بین مردم ایران تبدیل شده است.  

 پاسخگویی در  تراز شهید 
اما پاسخگویی به این اقدام خبیثانه امریکا موضوعی است که 

در سیاست های کان کشور تعریف شده است. 
اسماعیل کوثری جانش��ین قرارگاه ثاراهلل سپاه در گفتگو با 
روزنامه سیاس��ت روز گفت: این چنین اقداماتی در سیاست 
های کان نظام تعریف ش��ده است و ایرانی ها با کشتن یک 

سفیر در امریکای جنوبی انتقام نمی گیردند. 

وی با اش��اره به این که سردار س��امی تاکید کرده اینگونه 
عملیات روانی دش��منان نظام کارایی ندارد، افزود: همانگونه 
که فرمانده کل س��پاه اعام کردند عاملین اصلی ش��هادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مد نظر ما قرار دارند و 

خط مشی و سیاست نظام در این باره روشن است. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه این پاس��خگویی و انتقام از عملیات 
تروریس��تی امریکا موضوعی جدید در میان کشورها نیست، 
اظه��ا داش��ت: در تم��ام دنیا اگر کس��ی مرتک��ب عملیات 
تروریس��تی و تخل��ف ش��ود بر اس��اس هم��ان رویکرد وی 
موضع گیری می شود.  سردار کوثری با اشاره به اینکه امریکا 
تاش می کند با پیش کش��یدن موضوعاتی چون مکانیسم 
ماشه، این موضوع را دچار انحراف کند، تصرح کرد: قانوناً در 
قطعنامه۲۲۳۱ تاکید ش��ده که تمامی قطعنامه های شورای 
امنی��ت باطل می ش��ود و همراهان اروپای��ی امریکا نیز این 
موض��وع را پذیرفته اند بنابراین، اینگون��ه ادبیات قلدرمابانه 
ترام��پ راه به جای��ی نمی برد و مردم ایران نی��ز زیر بار این 
اقدامات امریکا نمی رون��د و از حقوق قانونی خود دفاع می 
کنند. از سوی دیگر احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم 
ش��هر کرد در مجلس شورای اس��امی و کارشناس مسائل 
نظام��ی نیز در گفتگو با سیاس��ت روز با بی��ان اینکه بدرقه 
باش��کوه پیکر حاج قاسم سلیمانی نشان دهنده ارادت مردم 
ای��ران به این قهرمان ملی اس��ت، گفت: ای��ن رویکرد مردم 
ایران پیام روش��نی داشت و نشان داد که نه مردم ایران و نه 
م��ردم مظلوم منطقه، قهرمان مقاومت را فراموش نمی کنند 
و ارزش نق��ش آفرینی ه��ای او را به خوب��ی می دانند. وی با 
اشاره به اینکه بعد از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی مطالبه 
وس��یعی در سطح منطقه، جبهه مقاومت و مردم ایران برای 
گرفتن انتقام خون این ش��هید به وجود آمد، اظهار داش��ت: 
شهید قاسم س��لیمانی یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی 
کش��ورمان ب��ود و مردم ای��ران تاکید دارند که باید س��طح 

پاسخگویی و انتقام سخت در تراز این شهید باشد. 
نماینده مردم ش��هر کرد افزود: طرح موضوعات حاشیه ای از 
سوی مقامات امریکایی برای جلوگیری از هجمه بین المللی 
به آنهاس��ت و مردم کشورمان بر این باورند که باید انتقام از 
دولت امریکا حداقل در س��طح اخراج نیروهای این کشور از 
غرب آسیا باش��د. وی گفت: مباحثی که در مورد مکانیسم 
ماشه نیز مطرح می شود، برای انحراف افکار عمومی است و 

انتقام مردم ما دچار خطای راهبردی نمی شود. 
محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در 
این باره گفته: تا آمریکا را از منطقه خارج نکنیم انتقام حاج 

قاسم را نگرفته ایم.
سردار امیرعلی حاجی زاده در مورد انتقام خون شهید قاسم 
س��لیمانی و همرزمانش تأکید کرده؛ انتقام شهید سلیمانی 
با چهار شلیک موش��ک و سقوط یک پایگاه حتی با کشتن 
ترام��پ هم پایان نمی پذیرد، یعنی این ها ارزش خون این 
شهید را ندارد و تنها چیزی که می تواند خون بهای شهید 

سلیمانی باشد ازاله کامل امریکا از منطقه است.

رسول اکرم )ص(: حق را بگو و در راه خدا از مامت هیچ مامت گری نهراس. 

والیتی: 
مکانیزم ماشه، بازی تبلیغاتی 

ترامپ است
عض��و هیئ��ت نظ��ارت ب��ر 
برج��ام مکانی��زم ماش��ه را 
یک بازی تبلیغاتی از س��وی 
آمریکایی ها دانست و گفت: 
هم��ه این س��روصداها برای 
جذب افکار عمومی در داخل 
آمریکاست. علی اکبر والیتی عضو هیئت نظارت بر 
برجام ، درباره احتمال فعال س��ازی مکانیزم ماش��ه 
از س��وی آمریکا و اینکه دولت و مقامات کشورمان 
باید چه واکنشی نشان دهند، اظهار داشت: موضع 
جمهوری اسامی کامًا مشخص است؛ اوالً نمی شود 
برجام به صورت یک طرفه توسط جمهوری اسامی 
رعایت شود، اما طرف های مقابل آن را اجرا نکنند. 
همچنی��ن  آمریکایی ها که از برجام خارج ش��دند، 
جای��ی برای س��خن گفتن ندارند و ادعایش��ان هم 
ادعای باطلی اس��ت. وقتی آنها عضو برجام نیستند 

چگونه می خواهند مکانیزم ماشه را اجرا کنند؟!
وی اف��زود: هیچ ک��دام از طرف ه��ای برج��ام ب��ه 
تعهداتش��ان عمل نکردند و فق��ط وعده دادند و در 
تحریم های آمریکا مس��تقیم یا غیرمستقیم شرکت 
کردند. ما هیچ ارتباط قابل قبولی به لحاظ تجاری یا 
پولی با اروپ��ا نداریم؛ زیرا به تََبع دعوت آمریکا علناً 
ای��ران را تحریم عمومی کردن��د؛ پس عمًا آمریکا 
به یک ش��کلی و اروپا به ش��کل دیگر، برجام را نقض 
کردن��د؛ بنابراین این توافقنام��ه ای که عمًا از یک 

طرف نقض شده است اعتباری ندارد.
والیتی با بیان اینکه آرای ترامپ رو به سقوط است 
و کاری ه��م ک��ه آمریکایی ها می کنن��د جز تبلیغ 
و س��روصدا و تاش برای جذب اف��کار عمومی در 
داخل آمریکا نیس��ت، ابراز کرد: ما نشان دادیم که 
بر سر اصول خود ایستادیم. از ابتدای انقاب تحریم 
بودی��م و زمانی که قرار بر این بود که ما طرح ۱ + ۵ 
را بپذیریم و تحریم ه��ا را بردارند، ما تعهداتمان را 
انجام دادیم، اما طرف مقابل تحریم ها را برنداش��ت 
پس برجام یکطرفه اعتباری ندارد، مکانیزم ماش��ه 

هم یک بازی تبلیغاتی است.
عضو هیئت نظارت بر برجام در پاسخ به این پرسش 
ک��ه برخی جریان های داخل کش��ور ب��ه انتخابات 
آبان ماه آمریکا چشم دوخته اند و نسبت به انتخاب 
بایدن خوش بین هستند، گفت: هیچ دیپلماسی ای 
ضعیف تر از این نیس��ت که یک کشور امید و آینده 
خود را به سرنوش��ت دیگر کش��ورها وصل کند. ما 
اینجا بنش��ینیم و به جای اینک��ه فعال عمل کنیم، 
منفع��ل باش��یم و ببینیم در انتخاب��ات آمریکا چه 
پیش می آی��د، مگر اوباما دموکرات نبود؟ کاری که 
اوباما کرد بهتر از ترامپ نبود. فقط او بی س��روصدا 
کار می کرد اما ترامپ با جنجال کار می کند. مقدمه 
این تحریم ها و تحمیل ها از س��وی آمریکا توس��ط 

دموکرات ها انجام شد.  تسنیم 

خبر

مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد

افتتاح و احیای 200 کارگاه تولید 
نوشت افزار ایرانی اسالمی

با افتتاح و احیای ۲00 کارگاه تولید نوش��ت افزار ایرانی اسامی توسط 
بنیاد برکت س��تاد اجرای��ی فرمان امام، ۲ هزار فرصت ش��غلی در این 
صنعت ایجاد ش��ده است. امیرحس��ین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت با 
اعام این خبر اظهار داش��ت: بنیاد برک��ت برای افتتاح، احیا و حمایت 
از ۲00 کارگاه تولی��د نوش��ت افزار ایرانی اس��امی، 400 میلیارد ریال 
س��رمایه گذاری کرده است. این میزان سرمایه گذاری، تولید ۸00 هزار 

جامدادی و 700 ه��زار کیف و کوله را در این کارگاه ها به دنبال دارد. 
وی تصری��ح کرد: افتتاح و احیای این تع��داد کارگاه تولیدی، عاوه بر 
رونق تولید نوش��ت افزار ایرانی اس��امی و اختصاص س��هم بیشتری از 
بازار به محصوالت تولید داخل، باعث فراهم آمدن فرصت های کس��ب 
و کار برای ۲ هزار نفر ش��ده اس��ت. مدیرعامل بنیاد برکت گفت: ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از ۳ سال گذشته در قالب پویش »مشق 
احس��ان« به حوزه نوش��ت افزار ورود کرده و باعث تحول در این حوزه 
ش��ده اس��ت. مدنی با اش��اره به خریداری و توزیع یک میلیون بس��ته 
نوشت افزار ایرانی اسامی میان دانش آموزان مناطق محروم خاطرنشان 
کرد: مقرر شد که بنیاد برکت نیز با افتتاح، احیا و حمایت از واحدها و 
کارگاه های تولیدی نوشت افزار ایرانی اسامی به این حوزه ورود جدی 

داشته باشد.
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