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امام رضا(ع) می فرمایند:
اهی ا ...ت ََعا َلی ب ِِه َو َمال ِئ َک ُت ُه.
ین َب َ
َم ْن َف َع َل َما َل ِز َم ُه ِم ْن َا ْم ِر ا ْل ُمؤْ ِم ِن َ
هرکس وظایف خود را نسبت به مؤمنان انجام دهد ،خداوند و فرشتگان به او مباهات میکنند.
(مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص )413
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••اعتماد–اینروزنامهبااشارهبه انتصابعبدالعلی
علیعسگری رئیس پیشین سازمان صداوسیما به
عنوان مدیرعامل بزرگترین هلدینگ پتروشیمی
کشور،نوشت:اغلبانتصاباتانجامشدهدرمجموعه
نفتدرماههایاخیر،ناامیدکنندهبودهاست....اگر
برایجواداوجی،اعتبارشمهمترازصندلیوزارت
باشد،یکروزبیشترنبایددرنفتبماند؛مگراینکه
اعتبارش را فدای وزارت کند .مجموعه انتصابات
این دولت در اغلب بخشها ،چه اغلب وزیران و چه
معاونان و مدیران وزارتخانهها فقط یک پیام را به
نسلجوانمخابرهمیکندوآناینکهبرایبرعهده
گرفتنمسئولیتها،نیازیبهتخصصنیست.
••کیهان  -این روزنامه اظهارات مدیر مسئولش
در نشست مدیران رسانه ها با رئیس سازمان
بسیج را منتشر کرده است .حسین شریعتمداری
گفته است :آقای خاتمی دو بار با جرج سوروس
(سرمایهدار صهیونیست آمریکایی و پشتیبان و
تامینکننده مالی فتنه آمریکایی -اسرائیلی )۸۸
مالقات داشته است .ایشان از ما شکایت کرده
که وانمود کند خبر کیهان بیاساس است ولی
شکایت خود را پیگیری نمیکند چون میداند که
ما یک زونکن سند مستحکم از این مالقات داریم.
••جمهوری اسالمی – ایــن روزنــامــه با بیان
این که نشانههای امیدوارکنند های در زمینه
پیشرفت مذاکرات و مهمتر از آن ،اصل مجاز
بودن مذاکره به صورت پیاپی نمایان میشوند،
نوشت :توافقنامه را به گونهای تنظیم کنیم که
غرب نتواند از آن عدول کند آن گونه که آمریکای
ترامپ کرد و شرق نتواند گروکشی کند آن گونه
که چین و روسیه به بهانه تحریمها کردند .اعتماد
نکردن ،به معنای تعامل نکردن نیست .تعامل
اگر هوشیارانه باشد ،مشکلی پدید نمیآید.
••فرهیختگان -خبرنگار این روزنامه در روایت
جدید و میدانی خــود از داستان نوجوانی به نام
مهرشاد سهیلی گفته که با آن چه ایــن روزنامه
سوءاستفاده از حسننیت برخی بزرگان نامیده
موجب وهن مفاهیم با ارزش شده است .خبرنگار
برای تهیه این گزارش با سفری سه روزه به منطقه
مرزیدرایالم(محلزندگیسهیلی)رفتهوتوانسته
با او ،برخی اهالی محل و همچنین انتشاراتی که
گفتهشدهکتابزندگیاوراچاپکرده[امابهشدت
ازدستاوعصبانیاست]گفتوگوکند.

انعکاس
••تابناک نوشت :رئیس کل دادگستری لرستان
گفت :حکم اعدام دو عامل اقدام تروریستی دهه
فجر ۹۷کهپمپبنزین«درهگرم»خرمآبادرابهآتش
کشیدند و موجب شهادت دو مامور نیروی انتظامی
شدند،اجراشدهاست.اینتروریستهادرکمترین
زمان محاکمه شدند و مراحل اجرای حکم محاربه و
اعدامآنهاطیشدوبهسزایاعمالخودرسیدند.
••جمارانمدعیشد:درینجفآبادیامامجمعه
اراک با بیان این که برخی از این مهاجران برای
گرفتنروادیدهریکشنبهجلویدرکلیساهاصف
می کشند و از درون بی محتوا می شوند ،افزود:
چگونه می شود که افرادی این سرزمین را ترک می
کنندوواردسرزمینترامپمیشوند،اینسرزمین
را با چه چیزی عوض می کنید؟ ...قطعا این موارد
بهمباحثفرهنگی،اجتماعی،خانوادگیوتربیتی
بازمی گردد و باید غیرمستقیم به آن ورود کرد.
••فردانیوز خبر داد :روابــط عمومی مجلس
شورای اسالمی نوشت :سفر قالیباف به شهرستان
المرد برای حضور در مراسم تکمیل ظرفیت ۳۰۰
هزارتنیکارخانهآلومینیوم جنوبو همچنینسفر
بهمشهدبرایحضوردرکنگرهشهدایغربمشهد
که قرار بود پنجشنبه (امروز) انجام شود ،به دلیل
کسالت رئیس مجلس لغو شده است .در خور ذکر
است،تستکروناو ُامیکرونقالیبافمنفیشدهاما
با این حال پزشکان توصیه کردهاند که فعال رئیس
مجلس شورای اسالمی استراحت کند.
••دیده بان ایران خبر داد :شورای فرهنگی
بریتانیا در بیانیهای نوشت :بسیار خرسندیم که
تأیید کنیم ارس امیری ،کارمند شورای بریتانیا
و شهروند ایران ،توسط دادگاه عالی در ایران از
تمام اتهاماتی که قب ً
ال علیه او مطرح شده بود،
پس از درخواست تجدیدنظر موفق وکیلش تبرئه
شده است .او از بازداشت آزاد شده و به بریتانیا
بازگشته است .امیری به  ١٠سال زندان محکوم
شده بود اما به گفته وکیل او ،دیــوان عالی در
ایران او را از اتهامات تبرئه کرد.

رئیسی؛ آخر دی درکرملین

رئیسجمهورظرفچندروزآیندهبهمسکوسفرمیکند.شنیدههایخراسان
حاکیاستکهدراینسفرتوافقاتمهمیدرحوزههایانرژی،اقتصادونظامی
شکلگرفتهوتاثیریمثبتبرروندمذاکراتویننیزدارد
هادی محمدی – رئیس جمهور ظرف چند روز
آینده به مسکو سفر می کند .این را پیشتر علی
بهادری جهرمی سخنگوی دولت رسما اعالم
کرد و گفت :این سفر به دعوت رسمی والدیمیر
پوتین در اوایل سال میالدی 2022صورت می
گیرد.روزگذشتهنیزدیمیتریپسکوفسخنگوی
کرملینباتاییداینسفرافزود:اقداماتالزمبرای
سفر رئیس جمهور ایران به روسیه جریان دارد و
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تازه های مطبوعات

تاریخوجزئیاتدقیقآنمتعاقبااعالمخواهدشد.
اوروزهفتمدیماهنیزگفتهبودکهایرانوروسیه
درحالآمادهسازیمقدماتالزمبرایتماسهاو
رایزنیهایدوکشوردرعالیترینسطحهستند.
ایــن که سومین سفر خارجی حجت االســام
رئیسی به روسیه انجام می شود ،چندان تعجب
ندارد.دولتسیزدهمازابتدانیزسیاستاصولی
خود را توجه بیشتر به همسایگان و کشورهای

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

دوستاعالمکردهبودودراینمیاننگاهبهشرق
به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه قرار داشت.
سفربهتاجیکستانوعضویتدرشانگهایوسفر
به ترکمنستان و حضور در اجــاس اکو نیز در
همین راستا بود .حاال خبر رسیده که به زودی
باید شاهد حضور رئیسی در کرملین نیز باشیم.
این سفر دومین سفر مقامات ارشد کشورمان
به روسیه در یک سال گذشته است .پیش از این
محمدباقرقالیبافرئیسمجلسشورایاسالمی
نیز راهی مسکو شده بود.اما در میان گمانه زنی
هایرسانهای،شنیدههایخراسانحاکیاست
قرار شده در این سفر تفاهمات و توافقات مهمی
بین تهران و مسکو در حوزه های انرژی ،اقتصاد
و مالی شکل بگیرد که می تواند در ارتقای روابط
دو کشور موثر باشد .همچنین روس ها به دلیل
مسائل کرونایی و تعطیالت ابتدای سال جدید
میزبان هیئت بزرگی از هیچ کشوری از جمله
ایراننیستندوهیئتایرانینیزبهصورتمحدود
اما کیفی همراه رئیس جمهور کشورمان اعزام
خواهد شد .از دیگر موضوعات مهم در این سفر
دیدار روسای جمهور است که به نظر می رسد با
توجه به رویه معمول پوتین ،طوالنی مدت باشد و
طیفوسیعیازموضوعاتراشاملشود.ازسوی
دیگرمذاکراتایرانو 4+1دروینهمزمانبااین
سفر با حضور ایران و روسیه ادامه دارد و می توان
امیدواربودسفررئیسیورایزنیهایشباپوتیندر
آن مذاکرات هم موثر باشد.یکی از گمانه زنی ها
درباره تعامالت ایران و روسیه در هفته های اخیر
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
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را در سایت بخوانید
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کهموردتوجهرسانههایبینالمللیبودهموضوع
خریدهای نظامی ایــران از جمله سامانه های
پدافندیوهواپیماهایجنگیسوخو 35استو
ایناحتمالوجودداردکهقراردادهاینظامینیز
دراینسفرنهاییشوند.اگرچهبرخیاینگمانهرا
نیزمطرحکردهبودندکهسندهمکاریهایجامع
 20سالهایرانوروسیهنیزدرسفرآیندهرئیسیبه
مسکو نهاییخواهدشداماشنیدههایخراسان
حاکی است امضای سند  20ساله به این سفر
نخواهد رسید و هنوز مراحلی را برای تکمیل
شدن در داخل کشور نیاز دارد.در مجموع به
نظر می رسد سفر رئیسی به مسکو در ماه های
ابتدایی شروع به کار دولت و با توجه به روابط
خوب ایــران و روسیه می تواند افق جدیدی
را پیش روی تهران و مسکو باز کند و با توجه
به اهــداف دولت سیزدهم در توجه بیشتر به
شرق و اقتصادی کردن روابطش با کشورها به
خصوص روسیه که بیشتر در حوزه های نظامی
و امنیتی بوده ،منشأ تحول و سودمندی برای
دو کشور باشد .ایران و روسیه هم اکنون حدود
سه میلیارد دالر تبادل تجاری دارند و از این
میان  700میلیون دالر آن سهم ایران است که
با توجه به واردات  250میلیارد دالری روسیه
در ســال ،این رقم ناچیز و نزدیک به صفر به
حساب می آید .سفر پیش رو حتما در این حوزه
می تواند راهگشا باشد و با توجه به مالقات های
پیش بینی شده در سفر ،مسیر روابط اقتصادی
را نیز هموارتر سازد.
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نگاه سوم

پایگاه اطالعرسانی حضرت آیـــتا ...خامنهای
در تازهترین مطلب خود پوستر «تقاص» را با این
جمله رهبر انقالب منتشر کرده است« :آن هایی
که سلیمانی را شهید کردند ،ترامپ و امثالش،
جزو فراموششدگان تاریخ خواهند بود ،اما او تا ابد
زنده است و دشمنانش گموگور خواهند شد .البته
انشاءا...بعدازآنکهتقاصدنیویشانرابدهند».
از جمله نشانههای آشکار در این پوستر ،دیده شدن
عبارت «انتقام حتمی است» .در پس زمینه۱۰۰ ،
درصدبودنشارژگوشی،ساعت،1:20یعنیزمان
جنایت فرودگاه بغداد و البته نوشته شدن عبارت
انتقامیاتقاصبههفتزبانفارسی،عربی،انگلیسی،
فرانسوی،آلمانی،اسپانیاییوهندیاست.

روایت حاجی زاده از هشدارحاج قاسم به روحانی
فرماندههوافضایسپاه:عینجملهحاجقاسمدراینجلسهاینبودکهآقایروحانی!چراخودزنیمیکنی؟
میخواهیمسیراحمدینژادرابروی؟
مجاور  -ســردار حاجی زاده فرمانده هوافضای
سپاه در بخشی از گفت و گوی اخیر خود با کیهان،
بــه ناگفته هایی از جزئیات جلسه خصوصی
فرماندهان سپاه با حسن روحانی رئیس جمهور
سابق پرداخت .این جلسه در تیر سال  96برگزار
شده بود .روایتی جدید که به گفته حاجی زاده،
فرماندهان سپاه در آن جلسه بی تعارف و صریح
دغدغه های خود را با روحانی در میان گذاشتند و
شهیدسلیمانینیزباادبیاتیصریحازموضعگیری
های رئیس دولت تدبیر و امید در آن مقطع زمانی،
انتقادکرد.درادامهبخشهایمهمسخنانحاجی
زادهدربارهاینجلسهخصوصیراکهالبتهباواکنش
های مختلفی از سوی برخی چهره های سیاسی
همراهشد،میخوانید:
*دردولتدومآقایروحانیجلسهایبااوگرفتیم.
سردار جعفری فرمانده کل سپاه بود .حاج قاسم
سلیمانیبود.بندهبودم.چندنفریبهآنجارفتیم.
آن جلسه برای چه بود؟ جلسه خیلی صریح و تند
بود .حاج قاسم مخالف دیپلماسی نبود .مخالف
آن چیزی که در سطح کشور تأیید شده و تصویب
شدهنبود.درواقعنهموافقبودونهمخالف.ایشان
مخالف وابستگی و سازش بود .میگفت :از این
طریق به جایی نمیرسید .در آن جلسه حاج قاسم
باآقایروحانیخیلیصریححرفزد.
*اگر یادتان باشد رهبری صحبتی میکرد هفته

بعدآقایروحانیموضعمیگرفت،سپاهراتخریب
میکرد ،هر روز به خودیها حمله میکرد .در آن
جلسه که ما رفتیم پیام جلسه این بود و همه این
را گفتیم که آقای روحانی ما کمک شما هستیم.
آدم نباید خودزنی کند .ما توان و امکانی داریم
میخواهیمبهدولتشماکمککنیم.برایمامهم
نیست کدام دولت باشد هر دولتی باشد وظیفه
میدانیم کمک کنیم .دیدید در بحرانهایی که
پیش آمد مانند سیل و زلزله و مسائل مختلف واقع ًا
سپاهپایکاربود.آدمنیرویخودشرانمیزند؛این
چهحرفیاستکهشمامیزنید!بعدهمگفتیماگر
اینحرفهارابزنیدبرایماقابلتحملنیست.شما
هر روز مخالفتی میکنید .دفاع از انقالب و ملت و
نظام و رهبری خط قرمز ماست فکر نکن همیشه
میتوانیاینحرفرابزنیوماهمسکوتکنیم.
*عین جمله حاج قاسم این بود که گفت :آقای
روحانی! میخواهی مسیر احمدینژاد را بروی؟
تو هم میخواهی مثل او بشوی؟ مردم به تو رأی
دادهاندورئیسجمهورشدیبیادستبهدستهم
دهیم کمک کنیم کشور را درست کنیم .برای چه
خودزنیمیکنی؟برایچههرروزبهخودمانحمله
میکنی؟بیامشکالتراحلکنیم.
*هــر ســال رزمــایــش انجام میدهیم .در وسط
مذاکرات رزمایش اخیر پیامبر اعظم(ص) را انجام
دادیم .این یا کمک میکند یا نمیکند ولی چیزی

هست که به هر حال در کشور برای حفظ قدرت و
نظام الزم است .ارتش و سپاه باید تمرینات خود
را انجام دهند در عین حال که اعتقاد داریم کمک
هم میکند .برای چه تحلیل سیاسی میکردند؟
میگفتندآمدهاندتابرجامرابههمبزنند!برایچه
این حرف را میزدند؟ در روابط بینالملل یکی از
مؤلفههای اقتدار ،ارتش یا نیروی نظامی گسترده
ووسیعاست.
*اگر بدون پشتوانه بخواهید پشت میز مذاکره
بنشینید فقط این که خوب حرف بزنید میتوان
امتیاز گرفت؟ نه ،زمانی میتوانید امتیاز بگیرید
که به پشتوانه قدرت حرف بزنید و چیزی داشته
باشید ،موقعی که نداشته باشید چه میخواهید
بگویید؟ بعضیها میگویند حاج قاسم گرایش
سیاسیداشت،اماهمهچیزایشانذوبدروالیت
بود.اگرمیدیدیدپیشهاشمیوروحانیمیرفت
یا این که میگفت ،تمام دختران ایران دختران
من هستند فارغ از این که حجابشان خوب یا بد
است،اگرکسیدربحثسیاسیتعریضیداشت،
میگفت ،باید این ها را زیر چتر انقالب بیاوریم،
اص ً
ال اینگونه نبود که بگوییم گرایش او این جور
بود.اگرکسیانقالبینباشدوروحیهسازشکاری
داشته باشد هیچ موقع زیر گلوله تهمت و فشار و
شرایط سخت نمیرود .اص ً
ال این دو با هم جمع
نمیشوند.
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▪واکنشهابهروایتحاجیزاده

اما روایت جدید سردار حاجی زاده از جلسه تند
و صریح فرماندهان سپاه با روحانی ،با حاشیه
هایی همراه شد و چهره های مختلف سیاسی هر
کدام به نوعی به این ناگفته های فرمانده هوافضا
واکنش نشان دادند .عباس عبدی فعال سیاسی
اصالح طلب در این باره در صفحه توئیتر خود
نوشت« :سردار حاجیزاده از جلسه فرماندهان
سپاه و سردار سلیمانی با آقای روحانی گزارش
مهمی داده است .پرسش اصلی این است که
چرا پاسخهای آقای روحانی را نگفته است؟ بعید
است که او حرفی نزده و فقط شنونده باشد».
توئیتی که با پاسخ عبدا ...گنجی فعال سیاسی
اصولگرا همراه شد و مدیرمسئول روزنامه
همشهری به طــور اجمالی به پاسخ روحانی
پرداخت و نوشت« :گفته من این جوری نیستم
شما اشتباه می کنید .البته محور سخن با ایشان

جزئیاتی جدید از ترور شهید سلیمانی
پایگاهعبری«نتسیونت»نحوهکمیننیروهایآمریکاییدراطراففرودگاهبغدادرابیانکرد
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز سوم ژانویه سال
 ۱۳( ۲۰۲۰دی سال  )۹۸در اطراف فرودگاه بغداد به دست
آمریکاییها ترور شد .ترور سپهبد سلیمانی به دستور مستقیم
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا صورت گرفت
و واکنشهای بینالمللی زیادی را به همراه داشت .حتی
چندی پیش نیز برخی از مقامات ارشد دولت ترامپ فاش
کردند که او احساس میکند در ترور سپهبد سلیمانی از سوی
رژیم صهیونیستی مورد سوء استفاده قرار گرفته است .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پایگاه عبری «نتسیو نت» در
توضیحجزئیاتاینعملیاتترورنوشت:
در آن زمــان سه گــروه از نیروهای ویژه
آمریکایی در عراق حضور داشتند .آنان
از مکانهای خارج از دید فرودگاه بین
المللی بغداد منطقه را زیرنظر داشتند
و منتظر قاسم سلیمانی «توانمندترین
فرمانده نظامی ایران در آن وقت» بودند.
این نیروها لباس کارگران بخش تعمیر

و نگهداری را برتن داشتند .تعدادی نیز در ساختمانهای
قدیمی یا خودروهای کنار جاده پنهان شده بودند .آن شب
هوای بغداد سرد و ابری بود .ضلع جنوب شرقی فرودگاه برای
مدت زمانی کوتاه به منظور انجام تمرینات نظامی بسته شده
بود .سه گروه از تک تیراندازها در فاصله  ۶۰۰تا  ۹۰۰متری
منطقه هدف در فرودگاه بغداد مستقر شده بودند .در همین
حال یکی از تک تیراندازها تلسکوپی مجهز به دوربین داشت
که به طور مستقیم اوضاع را به سفارت آمریکا در بغداد مخابره
میکرد .فرمانده نیروی دلتا و نیروهای پشتیبانی در آن جا

حضور داشتند .همزمان با بر زمین نشستن هواپیمای پرواز
دمشق ،سه پهپاد آمریکایی در آسمان منطقه به پرواز درآمدند.
▪ورود سردار سلیمانی به فرودگاه بغداد

زمانی که (شهید) سلیمانی از هواپیما پایین آمد ،افسرانی که
گفته می شود ُکرد بودند با لباس ماموران انتقال چمدانها

حاج قاسم بوده .خیلی مشتاقم این جلسه پخش
بشود .شنیدم حاج قاسم درباره حدود 30محور
سخن گفته ».واکنش ها به همین جا ختم نشد
و حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسیهای
استراتژیکدولتیازدهمنیزدرواکنشبهانتشار
این مصاحبه نوشت که گفت وگو میان رؤسای
جمهور و فرماندهان نظامی به صورت فردی یا
جمعی مرسوم است؛ اما نقل قول از جلسهای
محرمانه و از شخصی دیگر در فقدان او دور از
امانتداری است .کبری آسوپار روزنامه نگار
نیز نوشت« :سخنانی که از حاج قاسم در جلسه
خصوصی فرماندهان سپاه با روحانی نقل شده،
موضع جدیدی از سردار نیست ...او همانطور
که سال  ۷۸همراه فرماندهان سپاه و در دفاع
از نظام و والیت ،نامهای صریح و جدی به خاتمی
نوشت و از پایان صبرشان گفت ،به روحانی هم
در دفاع از حریم ولیفقیه تذکر تند داده است!»

ایستاده بودند و باید فورا او را شناسایی میکردند( .شهید)
سلیمانی وارد فرودگاه بین المللی بغداد شد .سپس در
حالی که تک تیرانداز در کمین شان نشسته بود ،سوار یکی
از دو خودروی کاروان {اسکورت} شد .سپس دو خودرویی
که (شهید) سلیمانی بر یکی از آ نهــا ســوار بــود ،به سمت
خیابان خروجی فرودگاه حرکت کردند .در آن زمان سه
پهپاد از باالی سر این خودروها رد شد که دو فروند از آنها
به موشکهای ِهلفایر «آتش جهنم» مجهز بود .سال حهای
تک تیرانداز آماده بود ،به سمت هدف تنظیم شده بود و او در
زمان معین ،ترور شد .پایگاه عبری «نتسیو نت» در پایان این
گزارش ضمن اذعان به توانایی سردار شهید قاسم سلیمانی
آورده است« :تا به این لحظه به رغم گذشت دو سال از ترور
(شهید) سلیمانی ،هنوز کسی در ایران پیدا نشده است که
جای خالی او را پر کند».

