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ابوشریف :ائتالف ضد ایرانی سعودی برای
تامین امنیت رژیم صهیونیستی است

گروه سیاسی  -حمله غافلگیر کننده موشکی ایران به مواضع تروریست های تکفیری
در دیرالزور سوریه با ارزیابی ها و استقبال چهره ها و شخصیت های سیاسی همراه شد.
این تحلیل ها البته فقط محدود به رسانه های رسمی نبود و کاربران شبکه های اجتماعی
نیز تحلیل خود از این اتفاق را بازنشر دادند .از جمله محورهای مشترک این تحلیل ها
تاکید بر  2نکته بود .اول این که در پی حادثه تروریستی تهران ،انتقام از تروریست ها

ابعادوبازتابعملیاتموشکیمقتدرانهسپاهدرخارجازمرزها

موشکهایضدجنگ

حق ایران بود و نکته دوم این که در حمالت موشکی اخیر به تروریست ها اقتدار ایران

استقبالشخصیتهاوچهرههایسیاسیازاقتدارموشکی
مسئوالن ،مقامات و چهره های سیاسی با استقبال از
حمله موشکی سپاه به مقر تروریست های داعش آن را
انتقام حمله داعش به تهران ارزیابی کردند.
▪آیت ا ...نوری همدانی :سپاه با شلیک موشکهای
خود لرزه بر اندام دشمنان انداخت

آی ـتا ...نوریهمدانی در پیامی ضمن
قــدردانــی از ایــن اقــدام شجاعانه سپاه
تصریح کــرد :سپاه پــاســداران عزیز با
مجاهدت و توانمندی و صالبت با شلیک
موشکهای خود لرزه بر اندام دشمنان این ملت انداخت
و با رساترین صدا به جهانیان اعالم کرد ایران کشوری
قدرتمند و سلطهناپذیر است و دست هر توطئهگری را
قطع و وجود متجاوز را محو خواهد نمود.

▪جهانگیری :خوشبختانه پاسخ مناسبی به گروه
تروریستی داعش داده شد

به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دولت،
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور دردیداربا نمایندگانمردماستان
سیستان و بلوچستان در مجلس تاکید
کرد:خوشبختانهپاسخمناسبیبهگروهتروریستیداعش
داده شد و جمهوری اسالمی ایران در مقابل هر حرکتی
پاسخی متناسب و سنگین خواهد داد .جهانگیری
همچنین در این جلسه امنیت مردم را خط قرمز جمهوری
اسالمی ایران برشمرد و با بیان اینکه ایران در مبارزه با
تروریسم صادق و مقتدر است ،گفت :توان موشکی ایران
بازدارنده و در خدمت صلح ،ثبات و امنیت منطقه است.
▪ظریف :توانمندی موشکی ایران کام ً
ال قانونی است

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان
هم که در سفر کاری خود به شمال آفریقا
به سر میبرد ،در حساب توئیتری خود در
واکنش به حمالت موشکی سپاه نوشت:
توانمندی موشکی ایران در جهت حفاظت از شهروندان
خودمان و کامال قانونی است و نبرد جهانی برای ریشه کن
کردن داعش و تروریسم افراط گرا را پیش میبرد« .حسن
قاضیزاده هاشمی» وزیــر بهداشت ،درمــان و آموزش
پزشکی با انتشار عکسی از شلیک موشک سپاه ،در کانال
ب
ذین َظ َل ُموا َأ َّی ُم ْنقَ َل ٍ
«وس َی ْع َل ُم ا َّل َ
تلگرامی خود نوشتَ :

ون و آنان که ظلم و ستم کردند ،به زودی خواهند
َی ْنقَ ِل ُب َ
دانستبهچهکیفرگاهودوزخانتقامیبازخواهندگشت».
▪عارف :اقتدار نظامی ایران نشان از پشتوانه قوی
مردمی است

محمدرضا عارف ،رییس فراکسیون امید
مجلس نیز در صفحه اینستاگرام خود
نوشت :حمله موشکی سپاه پاسداران به
مقر داعــش در پاسخ بــه عملیات کور
تروریستی این گروهک از رهگذر اتحاد و با هم بودن میسر
شد و پاسخی بود به بدخواهان ایران اسالمی که در آرزوی
ایجاد تنش و درگیری در داخل کشور ما نباشند؛ چرا که
ملت بزرگ ایران با حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی
خود اجازه تجاوز به متجاوزان را نخواهند داد .محمدرضا
تابش نایب رئیس فراکسیون امید نیز در پیامی واکنش
مــقــتــدرانــه نــظــام تــوســط ســپــاه و حمله مــوشــکــی به
تروریستهای تکفیری داعش در منطقه دیرالزور سوریه
را نشاندهنده عزم جزم نیروهای مسلح و ملت شریف
ایران برای مقابله با تروریسم دانست.
▪والیتی :امنیت ایران خدشه ناپذیر است

علیاکبر والیتی در صفحه اینستاگرام
خــود بــا اش ــاره بــه حمله موشکی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ایران و حمله به
مواضع داعــش ایــن اقــدام را ارزشمند
خواند و نوشت :مستقلترین کشور جهان با اقتدار ،پاسخ
قاطع به بدخواهان ،تروریستها و دشمنان خود را در هر
جایی که باشند داده و خواهد داد و امنیت ایران اسالمی
خدشهناپذیر است .وی گفته است :اقدام ارزشمند ،با
صالبت و نرم سپاه پاسداران انقالب اسالمی در انهدام
مواضع تروریستهای داعــش نمونه و بخشی از توان
بــازدارنــدگــی و ب ــاالی دفــاعــی کــشــور  ،همه جانبه و
پشیمانکننده است که برای دشمنان میتواند بسیار
کوبندهتر هم باشد.
▪پوردستان :دنیا بداند برای دفاع از آرمان ها انگشت
ما روی ماشه است

به گزارش میزان ،امیر سرتیپ احمدرضا
پوردستان در خصوص حمله موشکی
ســپــاه بــه مــواضــع داعـــش گــفــت :دنیا

مشاهده کرد که با خشم مقدس و کنترل شده فرزندان
مدافع ملت در قالب موشکهای «ذوالفقار» ،توفانی
مهیب و ویرانگر بر سر النهها و مخفیگا ههای خفاشان
داعشی باریدن گرفت.
▪اسماعیلی :فقط موشک تست نمی کنیم ،الزم باشد
استفاده هم خواهیم کرد

«پرویز اسماعیلی» معاون اطالع رسانی
دفتر رییس جمهور در واکنش به حمله
موشکی سپاه ،در صفحه اینستاگرام خود
نوشت :باالخره بعضی ها در منطقه باید
می فهمیدند که ما فقط موشک تست نمی کنیم ،الزم
باشد استفاده هم خواهیم کرد .آتش به اختیار ماست.

▪روایت بعیدی نژاد از اراده و ظرفیت ایران برای مقابله
با تروریسم

«حمید بعیدی نـــژاد» سفیر ایـــران در
انگلیس در پیامی توئیتری نوشت :حمله
موشکی ایران علیه پایگاه نظامی داعش
اراده و ظرفیت ای ــران بــرای مقابله با
تروریسم و تهدیدات امنیتی را به نمایش گذاشت.

▪مطهری :حق داشتیم به مرکز فرماندهی تروریست
ها حمله کنیم

علی مطهری نیز حمله موشکی سپاه
پاسداران به تروریستها را اقدامی بجا و
متقابل دانست و گفت :ایران حق دارد
تروریست ها را در هرکجای دنیا تعقیب
کند.ویباتاکیدبراینکهایناقدام،عکسالعملینسبت
به تحرکات تروریست ها در تهران بود ،اظهارکرد :ما این
حق را داشتیم که به مرکز فرماندهی آنها حمله کنیم.

▪میرسلیم :پشتوانه حمله موشکی سپاه اراده مردم
ایران است

سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای
مرکزی حزب موتلفه اسالمی پیرامون
حمله مــوشــکــی ســپــاه علیه مــواضــع
تــروریــسـتهــای داع ــش در دیــرالــزور
سوریه در کانال شخصی خود نوشت :پشتوانه حمله
موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،اراده مردم
قهرمان ایران است که در  ٣٨سال اخیر مبارزه با ظلم
و جهل و نفاق را وجهه همت خستگی ناپذیر خود
قرارداده است.

محمد اکبری -نماینده جهاد اسالمی فلسطین در تهران گفت :در وضعیت کنونی شاهد تالش سعودی ها برای شکلگیری ائتالفی ضد
ایرانی جهت تأمین امنیت رژیم صهیونیستی هستیم.به گزارش خراسان ناصر ابوشریف افزود :اخیرا سازمان امنیت ملی رژیم صهیونیستی
اعالم کرد "ایران خطر اصلی برای اسرائیل است" چرا که ایران براساس فریضه دینی با تمام توان به تحقق آرمان فلسطین کمک می کند.

نمایش داده شد ،اقتداری که خود یکی از مهم ترین عوامل امنیت ایران و مانعی مهم
مقابل ماجراجویی های خارجی علیه ایران است .تاجایی که روز گذشته در میان تحلیل
ها و ارزیابی ها مختلف بر این که نکته تاکید می شد که اقتدار و نمایش اقتدار مانع و ضد
جنگ است .پرونده ویژه خراسان در پوشش اتفاقات و تحلیل های مرتبط با عملیات اخیر
موشکی را در صفحات  4و  16می خوانید.

▪هشدار رئیسی به تروریست ها و حامیانشان

همچنین حجتاالسالم سید ابراهیم
رئیسی تولیت آستان قــدس رضــوی در
جلسه تفسیر قــرآن با اشــاره به عملیات
موشکیسپاهپاسدارانعلیهداعشاظهار
داشت :پیام عملیات اخیر آن است که اگر تالشها برای
ناامنی ایران ادامه یابد ،هیچ نقطه امنی در این عالم برای
تروریستهاوحامیانمستکبرآنهاباقینخواهدماند.
▪استقبال علمای برجسته اهل سنت از حمله موشکی
سپاهبهمقرتروریستهایتکفیری

چهرههاو علمایبرجستهاهلسنتنیزاز
اقدام قاطعانه اخیر سپاه حمایت کردند.
مولوی نذیراحمد سالمی نماینده مردم
سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان
رهبری بااشاره به این موضوع گفت :ایجاد فضای رعب و
وحشت ب ــرای تــروریــسـتهــای تکفیری داع ــش جهت
جلوگیریازافزایشقدرتآنهاضروریاستوخوشبختانه
این اقــدام مقتدرانه سپاه در همین راستا زمینه ترس و
ناامیدی دشمنان را فراهم کرد .ماموستا عبدالرحمن
خلیفهزاده ،امام جمعه بوکان نیز با تأکید بر این موضوع که
صدای سیلی سپاه را باید حامیان داعش بشنوند ،تأکید
کرد :هیچ حرکت تروریستی را بیپاسخ نمیگذاریم و در
برابراقداماتکارشکنانهدشمنانجوابالزمرامیدهیمتا
دیگر چشم طمع به دین اسالم و خاک کشورمان نداشته
باشند .همچنین رحیمی رییس فراکسیون اهل سنت
مجلسشورایاسالمینیزگفت:ایکاشبهعددشهدای
اخیر 18موشکشلیکمیشد.
▪صالحی :زور آمریکایی ،زر سعودی و تزویر داعشی،
صالبت علوی را بهتر خواهد شناخت

«سیدعباسصالحی»معاونوزیرفرهنگ
و ارشاد اسالمی نیز در صفحه توئیتر خود
آورد :قدرت موشکی سپاه ایران دیرالزور
را در هم کوبید .زور آمریکایی ،زرسعودی
و تزویر داعشی ،صالبت علوی را بهتر خواهد شناحت.
▪ضرغامی :شلیک سپاه قلب همه ایرانیان را شاد کرد

عــزتا ...ضرغامی نیز در توئیتر خود در
واکنش به حمله موشکی سپاه نوشت:
«شلیکمرگبارموشکهایسپاهبهتجمع
داعش قلب همه ایرانیان ،به ویژه خانواده
شهدای حادثه تروریستی ۱۷خرداد را شاد کرد».

▪حضرتی :دست مریزاد به برادرانم در سپاه

«الیاس حضرتی» نماینده اصالح طلب
مجلس در توئیتر خــود نوشت :دست
مریزاد به بــرادرانــم در سپاه پاسداران
بــرای پاسخ قاطع به دشمن تکفیری.
دشمن بداند کوچکترین تعرض به خاک ایران بی پاسخ
نمی ماند.
▪ابطحی :حمله موشکی به داعش غرور ملی را احیا
کرد

محمد علی ابطحی ،مشاور رئیس دولت
اصالحات هم در پیامی نوشت :حمله
موشکی از داخل خاک ایران به داعش،
ایرانی ترین کاری است که غرور ملی را
احیا کرد و باعث شد ،به ایرانی بودنمان افتخار کنیم.
▪بهنود :در این مرحله دنیا زبان غرور را بهتر می
فهمد

در همین رابــطــه واکــنــش چهره های
اپوزیسیون نظام نیز به نوبه خود قابل
توجه بود .مسعود بهنود ،از تحلیلگران
بی.بی.سی پس از عملیات موفقیت آمیز
موشکی سپاه در توئیتر نوشت :از دید من ،مماشات و هر
نــوع نمایش ضعفی در برابر ترامپ در ایــن وضعیت
خطاست .مماشات پای میزمذاکره است .در این مرحله
دنیا زبان غرور را بهتر می فهمد.
▪علیزاده  :این اتفاق پیروزی استراتژی کالن رهبر
ایران بود

علی علیزاده از دیگر کارشناسان برنامه
هــای بی.بی.سی در توئیتر با هشتگ
#خــامــنــه ای نــوشــت :دیــشــب پــیــروزی
استراتژی کالن و آینده نگر با کسی بود که
به رغم ۳دهه تخریب ۲۴ساعته چهرهاش توسط دشمن
خارجیومخالفداخلی،تسلیموخلعسالحنشد.
▪مهاجرانی :پیامی روشن ،مقتدرانه و به هنگام بود

عطاء ا ...مهاجرانی وزیر دولت اصالحات
که هم اکنون ساکن لندن است هم در
توئیتی نوشت :حمله موشکی به مقر
داعــش در دیــرالــزور فــراتــر از حمله به
داعش و انتقام شهیدان عملیات ترور در تهران است.
پیامی روشن ،مقتدرانه و به هنگام به همه.

غرشموشکها
بهروایتهشتگها
دقایقی از عملیات موشکی ایران در شامگاه یکشنبه نگذشته بود که
این موضوع به سرخط سوژه ها در شبکه های اجتماعی تبدیل شد.
«#سپاه» هم روز گذشته به یکی از ترندهای توئیتر تبدیل شد .عالوه بر
آنیکیدیگرازهشتگهاییکهبرخیازکاربرانشبکههایاجتماعی
از آن استفاده کردند#« ،سیلی_سپاه» بود#« .انتقام_موشکی» هم
دیگر هشتگی بود که در این رابطه از سوی فعاالن فضای مجازی مورد
استفادهقرارگرفت.تعدادیازکاربراننیزیادیازشهیدحسنتهرانی
مقدم،پدرموشکیایرانکردهبودند.دکترحسنخجستهدراینبارهبا
هشتگشهیدتهرانیمقدمتوئیتکرد:خداآنسردارشهیدرابیامرزد
که پایه قدرت نظامی را برتوسعه موشک گذاشت،هم خودکفا،هم
بازدارنده و هم دست دشمنان را ازمادور نگه می دارد .فرد دیگری هم
با اشاره به شخصیت آن بزرگوار نوشته بود :روحت شاد حاج حسن
آقای تهرانی مقدم .امشب یکی از ترقههایی که ساختی ،حسابی
حال تکفیریها و سعودیها و صهیونیستها را گرفت! برخی دیگر از
کاربران هم به موضوع وحدت اقوام و مذاهب ایران در مقابله با تکفیری
هاتوجهکردهبودند.کاربرینوشتهبود:موشکهایسپاهازکرمانشاه
و کردستان شلیک شد تا همه دنیا بفهمند تروریست ها کرد نیستند،
موشک ها کرد هستند و همیشه در صف مقدم دفاع از ایران .برخی
از کاربران هم در پیام هایی به اربابان تکفیری ها و تروریست ها هشدار
دادند .وحید یامین پور در توئیتر خود نوشت :فاصله پشه های داعشی
با مگس های اسرائیلی زیاد نیست .به اندازه اینکه فرمانده بگه چند
درجه باالتر .کاربر دیگری هم تاکید کرد که «این موشک ضد جنگ
است.اقتدارمانعجنگاست.ضعفاستکهجنگمیآفریند».کاربر
دیگریهمدرهمینرابطهنوشت«:بااقتدارمیشهجنگرودورکردنهبا
ترس» .فرددیگریهمنوشت«:ضعفوانفعالاستقبالازجنگاست،
مراازگرگشدنمیترسانندکه مثلگوسفندذبحکنند.دفاعواقتدار
درمقابلداعشاستقبالازجنگنیست،پیشگیریازجنگاست».
طنازان فضای مجازی هم مانند همیشه این ماجرا را سوژه ای برای
مطایبه قرار دادنــد .یکی از کاربران با ارتباط دادن این موضوع به
فوتبالنوشت:موشکهاشیشتابودند!مرسیکهجوابالعینروهم
دادید! فرد دیگری هم نوشت :حیف که هنوز سالح هامون رو از آمریکا
تحویلنگرفتیموگرنهبازهمهیچغلطینمیتونستیمبکنیم(واکنش
عربستان به حمله موشکی ایران به مواضع داعش) .کاربر دیگری هم
نوشت:میگناالنابوبکربغدادیدارهآهنگغلطکردمغلطچاووشی
رو گوش میده! فرد دیگری هم در کانال تلگرامی خود نوشته بود:
االن ترامپ زنگ می زنه به پادشاه عربستان .میگه ببین یه سیستم
ضد موشکی دارم ،مدل  2005کم کار کرد گوجه ای .قولنومه اش رو
بنویسم؟کاربردیگریهمنوشت«:اگهمیشدبا#اسرائیلتجارتکنم
حتما اونجا االن پوشک می فروختم # ):موشک #سپاه #دیرالزور».
توئیت دیگری نیز با این جمله منتشر شده بود"« :وما رمیت اذ رمیت
ولکن ا ...رمی" دوران بزن و در رو تمام شده است #موشک #دیرالزور
#سپاه_پاسدار_انقالب_اسالمیست» .فرد دیگری هم در توئیترش
نوشت« :بازخداروشکرطارمینرفتپشتکنترلپرتابموشکبشینه
وگرنه به جای سوریه،روسیه رومی زدیم».

...

ویژه های خراسان

دستور دولت به وزیر نیرو درباره کاهش زمان قطعی برق

بر اساس ابالغیه روزهــای اخیر دولت به چیت چیان وزیر
نیرو ،با اشــاره به ضــرورت هایی چون ارتقاء جایگاه کشور
در شاخص دسترسی به برق ،تاکید شده است وزارت نیرو
موظف است در راستای افزایش شاخص های قابلیت عرضه

ومدتزمانقطعیبرقدرکشور،اقداماتالزمرابرایتوسعه
و بهبود سیستم نرم افزاری و نیز پایش تعمیرات پیشگیرانه
جلوگیری از این اتفاق و همچنین وضع مقررات الزم در
راستایهوشمندسازیشبکهبرقکشورانجامدهد.

مجوز روحانی برای فروش رزیدانس سفیر ایران
بر اساس پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که
طی روزهای اخیر به تایید حجت االسالم روحانی رییس
جمهور رسیده ،مقرر شده به استناد مــاده  115قانون
محاسبات عمومی کشور ،وزارت خارجه نسبت به فروش

ساختمان اقامتگاه (رزیدانس) قبلی سفیر کشورمان در
شهر بیشکک کشور قرقیزستان به مساحت  2100متر
مربع و  4خانه مسکونی دیگر متعلق به سفارت جمهوری
اسالمی ایران در آن کشور اقدام کند.
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