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بازی جدید آمریکا با مهره های
منطقه ای
پس از برگشتن ورق میدان جنگی به نفع محور
مقاومت و ایجاد یکدستی در ساختار نظامی و
امنیتی منطقه تا حدودی ،کف ه ترازوی جریانهای
مخالف آمریکا سنگین شد .سوریه از دولــت در
معرض سقوط عبور کرد و عراق شاهد تحوالت
جدی پیروزی مقاومت در انتخابات بود .لبنان با
پیروزی  ۸مارس عمال این کفه را سنگین تر کرد
تا مقاومت در سه جبهه مهم سیاسی ،امنیتی
و دفاعی حاضر باشد .البته مقاومت بی مثال
انصارا ...در یمن و شکست حزب طرفدار عربستان
در پاکستان و مالزی تا حــدودی کــاخ سفید را
راجع به گسترش محدود ه جغرافیای مقاومت
نگران کرد .ترامپ از داخل تحت فشار ماجرای
اوکراین گیت بود و دموکرات ها با طرح استیضاح
او رسما بازی جدیدی در واشنگتن شروع کردند.
با این حال طرح «صلح خاورمیانه یا معامله قرن»
به طور جدی توسط کشنر دنبال میشد ولی
شرایط منطقه به مطلوبیت اعالم آن حرکت نکرد.
تحلیلها نشان می داد منطقه شاهد یک زایش
امنیتی و سیاسی جدیدی است که به طور حتم
منافع آمریکا را در خطر خواهد انداخت .در چنین
شرایطی آمریکا چند تصمیم مهم گرفت.
 )1عراق صحنه بازیگری سیاسی شد .بازیگرانی
که پیشتر در میدان نبرد پیروزی را مقابل داعش
به دست آوردند توانستند اعتماد عمومی را در
صحنه سیاسی از مردم کسب کنند و به مجلس
راه یابند .رای باالی مردم به گروههای مقاومت
بسیاری از بازیگران داخلی عــراق را متعجب
ساخت .با این حال ساعتی از نتایج پارلمان عراق
نگذشته بود که آمریکا «تقلب» و«مخدوش»بودن
نتایج را طرح کرد .در نهایت ظرف چند روز مرکز

نگهداری آرای انتخابات در یک خرابکاری
سوخت و دو طرف بر سر نتایج توافق کردند .با
این حال عراق توانست دوران گذر از دولت قبلی
به دولت جدید را طی کند .نخست وزیر عراق چند
توافق مهم را امضا کرد که منافع آمریکا را دچار
چالش ساخت .مهم ترین قرار داد امضا شده با
دولت چین است که عصبانیت ترامپ را به دنبال
داشــت .از سوی دیگر کاخ سفید طرح فشار به
مرجعیت را کلید زد که در آن حذف حشدالشعبی
و عقب نشینی آیت ا ...سیستانی از فتوای جهاد
طرح شده بود .استقامت مرجعیت عراق موجب
شد تا این طرح نیز با شکست مواجه شود.
 )2در یمن اوضاع متفاوت شد .بر خالف تصمیم
کنگره آمریکا فروش سالح و حتی همکاری در
جنگ یمن را متوقف نساخت .از سوی دیگر حمله
به آرامکو ،توقیف دو کشتی جنگی عربستانی و
حمله به فرودگاه ابوظبی ناکارآمدی سامانههای
پدافندی آمریکایی را بیشتر نشان داد و رسما
پنتاگون متهم شد که در ماموریت عربستان
کــارآمــدی چندانی نـــدارد .چندی پیش خبر
دریافت  ۵۰۰میلیون دالری آمریکا از عربستان
به خاطر حضور در ایــن کشور منتشر شد که
جنجال فراوانی به دنبال داشت.
 )3در سوریه با افزایش بازیگری ایران و روسیه
اوضاع به هیچ عنوان به نفع آمریکا نیست .تصمیم
دولت برای عملیات در شرق و پاک سازی کامل و
نیزعملیاتادلبودرنهایتحملهترکیهبهکردها
و چرخش موقت کردها به سمت دمشق بازی
را به نفع دولت اسد تغییر داد .اینجا نیز آمریکا
چــارهای نداشت و مجبور شد به سبب نزدیکی
انتخابات  ۲۰۲۰بخشی از نیروهای خود را از
سوریه خارج کند.
در چنین شرایطی تصمیم آمریکا از حالت تدافعی
و آسیب پذیری به سمت تهاجم و مشت آهنین
تغییر کرد .با این تفاوت که آمریکا تصور می کرد
این ضربه مقاومت را مدهوش می کند و چارهای
به جز توافق سیاسی پیش پــای مقاومت قرار
نخواهد داشــت .تــرور ســردار شهید سلیمانی و
سردار شهید ابو مهدی المهندس بخشی از این
سناریو بود .کاخ سفید به این جمع بندی رسید
که با ترور این دو فرمانده ارشد ،مقاومت دچار
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خأل فرماندهی و رهبری می شود و از خأل موجود
می توان برای ماموریت های منطقه ای استفاده
کرد .بالفاصله پس از این تــرور ،عربستان یکی
از عملیات های بزرگ زمینی علیه صنعا را آغاز
کرد .در این عملیات که در شرق و شمال شرق
صنعا انجام شد عربستان تالش بسیار زیادی کرد
خود را به نزدیکی پایتخت یمن برساند و ماجرای
جنگ را پایان دهد .با این حال ساختار مستقل
و دقیق مقاومت در یمن ،عملیات پدافندی خود
را آغاز کرد و مانع از پیشروی ارتش عربستان و
متحدانش شد .از سوی دیگر وزارت دفاع یمن
اعالم کرد طرح جدیدی برای مراقبت از کمربند
پایتخت دارد که در چند روز آینده اجرایی می کند.
در کنار این موضوع لندن سعی کرد با اعالم خبر
تروریستی دانستن ساختار سیاسی حزب ا...
به کمک واشنگتن بشتابد .اوضاع منطقه نشان
میدهد آمریکا به دنبال پیاده ســازی سیاست
مشت آهنین زیر دستکش مخملی است .هدف
آن هم آسیب رساندن به محور مقاومت و پای میز
مذاکره کشاندن دولت های همسو با آن است ،اما
کاخ سفید متحمل  2خطای راهبردی شد:
الف) عدم درک درست از ساختار و کارکردهای
نهادها و نیروهای درگیر در مقاومت موجب شد
تا با حذف و ترور شهیدان سلیمانی و المهندس،
این سازمان به فعالیت خود ادامه دهد .خطای
در تحلیل و نداشتن ادراک درست از ماهیت
طرف مقابل این اشتباه را به دستگاه محاسباتی-
اطالعاتی آمریکا داد که سیاست تهاجمی را در
پیش گیرد.
ب) اشتباه دوم نشناختن محیط فرهنگی و
بسترهای اجتماعی منطقه بود .تصور ترامپ
از تشییع  ۲۵میلیونی سرداران شهید ایرانی و
عراقی و پیوستگی ویژه این دو کشور و واکنش
ایران به حادثه ترور در االسد و در نهایت تصویب
طرح اخــراج آمریکایی ها از عــراق اوضــاع را به
شدت به زیان کاخ سفید تمام کرده است.
با این حال می توان اذعان کرد طرح آمریکا هنوز
فشار حداکثری بــرای توافق حداقلی است تا
دست ترامپ را برای انتخابات  ۲۰۲۰باز کند.
در چنین شرایطی باید منتظر تحوالت جدید در
منطقه بود.

رئیس جمهوردر بازدید ازمناطق سیل زده سیستان و بلوچستان:

14هزار واحدمسکونی آسیب دیده بازسازی خواهد شد
رئیس جمهور ،استان سیستان و بلوچستان را
استانی استراتژیک و پیشانی امنیتی کل ایران
دانست و با تقدیر از وحدت  ،همبستگی و امنیت
ارزشمند حاکم بر این استان ،به مردم سیل زده
استان سیستان و بلوچستان اطمینان داد که
دولت همه توان و امکانات خود را برای بازسازی
خسارات سیل زدگان بسیج خواهد کرد.روحانی
تاکید کرد  ۱۴ :هزار واحد مسکونی روستایی و
شهری آسیب دیده در مناطق سیل زده در این
استان بازسازی خواهد شد.به گــزارش ایسنا
و ایرنا ،دکترروحانی که روز گذشته به منظور
بازدید از مناطق سیلزده استان سیستان و
بلوچستان ،بررسی رونــد امــداد رسانی و حل
مشکالت سیل زدگان وارد چابهار شده بود مورد
استقبال استاندار و نماینده ولی فقیه در استان
قرار گرفت؛ وی بالفاصله پس از ورود به فرودگاه
کنارک ،از طریق بالگرد عازم مناطق سیلزده
شد تا ضمن بازدید از این مناطق ،از نزدیک در
جریان روند امداد رسانی و اقدامات انجام شده
در این زمینه قرار گیرد.وی در سفر یک روزه خود
به استان سیستان و بلوچستان عالوه بر بازدید

از مناطق سیل زده ،در جلسه ستاد مدیریت
بحران استان نیز شرکت کرد  .رئیس جمهور
عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت
بحران استان سیستان و بلوچستان ،دیــدار با
مردم ،با ایمان و مقاوم روستای مرزی کالنی را
روحیه آفرین خواند و با اشــاره به گــزارش های
وزیران در این جلسه اظهار کرد :افتخار می کنم
که بعد از یک هفته مشکل برق و آب مناطق سیل
زده حل شده است.وی با بیان این که حضور در
یک روستای مرزی در  20تا  25کیلومتری مرز
در روستای کالنی بــرای من لــذت بخش بود،
اظهار کــرد :مــردم این استان به ویــژه آن هایی
که در مناطق مرزی هستند انسان های باغرور
با ایمان و مقاومی هستند که باوجود سیالب و
مشکالتی که برای شان پیش آمده بود ،خم به
ابرو نیاوردند و آن چه ما از مردم شنیدیم،خوبی
و نیکویی بود و این جای قدردانی دارد.روحانی
افزود :نکته ای که ستاد مدیریت بحران و آقای
نجار نوشته بودند این بود که وقتی به روستاها
کمک رسانی می کردند ،روستاهایی که نیاز
باالیی نداشتند  ،چیزی از آن ها نمی گرفتند

و می گفتند ببرید در فالن روستا که آن ها نیاز
بیشتری دارند ،این بیانگر غیرت  ،صمیمیت و
برادری مردم استان است و واقعا جای قدردانی
دارد.روحانی خاطرنشان کرد :افتخار می کنم به
همه مسئوالن جمهوری اسالمی ایران ،از مردم
بزرگوار این کشور تا نیروهای مسلح و خادمان
دولت ،به خاطر این که ما بعد از گذشت یک هفته
می گوییم مشکل برق در این استان حل شده و
امروز روستایی نداریم که دارای قطع برق باشد.
روستاهایی هم که مشکل آب داشتند اکثر آن ها
مشکالت شان رفع شده است و این به معنای کار
و تالش و زحمت پیگیر است.رئیس جمهور با ابراز
خوشحالی از وجود وحدت و همدلی در استان،
اظهار کرد :این که در این استان اتحاد حاکم
است و شیعیان و اهل سنت عزیز همه در کنار هم
هستند ،مسئوالن محترم ،نماینده ولی فقیه،
علمای بزرگ اهل سنت و مولوی عبدالحمید،
همه در کنار هم قرار گرفتند ،باعث خوشحالی
است .وجود اتحاد ،همبستگی ،وحدت و امنیت
در این استان به خاطر این است که همه مردم در
کنار هم قرار گرفتند و این بسیار ارزشمند است.

فراخوان اون ،پاسخ قاطع به  AFCو چکش  31میلیاردی!
مصطفوی«-سفیران کــره شمالی به خانه
فراخوانده شدند » داستان از آن جایی آغاز
می شود که مذاکرات خلع سالح اتمی بین
واشنگتن و پیونگ یانگ از دومین نشست بین
کیم جونگ اون و دونالد ترامپ ،رهبران کره
شمالی و آمریکا در هانوی درفــوریــه ۲۰۱۹
بیتوافق و بینتیجه پایان یافت .خبر بازگشت
سفیران کره شمالی در چین  ،سازمان ملل و
چند کشور دیگر به پیونگ یانگ در حالی منتشر
شد که گمانهزنیها دربــاره احتمال بازبینی
استراتژی مذاکره اتمی پیونگ یانگ با ایاالت
متحده شدت گرفته است .هدف اصلی از سفر
این افراد هنوز مشخص نیست اما این احتمال
وجود دارد که کره شمالی میخواهد استراتژی
بازنگری در مذاکره با آمریکا را در جریان دیدار
با این سفیران مطرح کند.به تازگی ارگان حزب
کمونیست در کره شمالی این روزها را روزهای
مرگ و زندگی در روابط با آمریکا نامیده است.
مــذاکــرات خلع ســاح اتمی بین واشنگتن و
پیونگ یانگ از دومین نشست بین کیم جونگ
اون و دونالد ترامپ ،رهبران کــره شمالی و
آمریکا در هانوی که فوریه  ۲۰۱۹بیتوافق و
بینتیجه پایان یافت ،همچنان متوقف است.
کره شمالی گفته ،تا زمانی که آمریکا به طور
کامل درخواستهایش را نپذیرد و سیاست
خصمانه خــود در قبال پیونگ یانگ را کنار

نگذارد ،به مذاکرات برنمیگردد و ...گزارش
ما را در صفحه بین الملل بخوانید.
تصمیم نا عادالنه ای اف سی برای لغو میزبانی
کشورمان از بــازی هــای آسیایی همه مــان را
شوکه کــرد .شب گذشته و پیش از همه ،تیم
هایی که قرار بود در این بازی ها پا به توپ شوند
در این بــاره موضع گرفتند و اعــام کردند که
به هیچ وجه حاضر نیستند در کشور سومی به
میدان بروند .این ماجرا انگار سر دراز دارد.
رئیسکمیتهملیالمپیککشورمانروزگذشته
در واکنش به ایــن خبر پاسخ محکمی به ای
اف سی داد و گفت   :در کشور دیگر بازی نمی
کنیم  .او در بخشی از صحبت هایش گفت :این
تصمیم برای ما خوب نیست و برای آن ها هم
بدون هزینه نیست چون برای تــداوم فعالیت
 AFCثابت می شــود شیخ سلیمان گــوش به
فرمان کسانی دیگر اســت ،از این رو رسما به
او اعتراض شد .در این باره دیــروز جلساتی با
حضور مسئوالن مربوط برگزار شد و امروز هم
این جلسات در وزارت ورزش ادامه دارد و رسما
موضع جمهوری اسالمی قبل از ظهر اعالم
میشود .چنان چه این رویه غلط را اصالح کنند
تیم های ایرانی شرکت می کنند در غیر این
صورت شرکت نمی کنند .جوانان ما می دانند
ارزش عزت و غرور ملی به مراتب از هر تصمیمی
مهم تر است .تحت هیچ شرایطی حق نداریم با

غرور و هویت ملی معامله و بازی کنیم .از طرفی
اگر این روند را بپذیریم برای بازی های بعدی
دچار چالش می شویم و باید در همین نقطه این
روند را متوقف کنیم و ...تمام اخبار مربوط به
لغو میزبانی و گزارش جذاب از این موضوع را در
صفحات ورزشی و هشتگ بخوانید.
رضا کیانیان بعد از سه سال دوبــاره اجرای
حراجی آثار هنری را بر عهده گرفت و جمعه شب
در دوازدهمین دوره حراج تهران آثار هنرمندان
را با قیمت  31میلیارد چکش زد .آقای بازیگر
البته جــدا از ایــن که اجــرای ایــن مراسم را بر
عهده داشــت ،خــودش هم اثــری را بــرای این
حراجی آورده بــود که با قیمت  65میلیون
تومان به فروش رسید .در این حراجی  ۱۱۸اثر
از هنرمندان پیش کسوت و جوان هنر معاصر
برای فروش ارائه شد؛ گرانترین اثر دوازدهمین
حراج تهران ،تابلوی نقاشی خط حسین زنده
رودی با عنوان «قوس آبی نیلگون» بود که بین
سه تا چهار میلیارد تومان قیمت گذاری شد.
این اولین باری نیست که رضا کیانیان ،اثری را
به حراجی می آورد .او تا قبل از این چهاربار در
حراجی تهران شرکت کرده و اولین اثرش را به
قیمت  13میلیون تومان فروخته بود .گزارش
مفصلی از دوازدهمین دوره حراج تهران و سابقه
کیانیان در برگزاری این مراسم نوشته ایم .این
گزارش را در صفحه ادب و هنر بخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••اگر شورای نگهبان  90نفر از کاندیداهای
نمایندگی مجلس را به خاطر فساد مالی رد
کرده  ،قوه قضاییه پس مشغول چه کاری است
که این ها فساد مالی دارند؟
••اگرنیازمند یارانه معیشتی نبودم هرگز برای
دریافت آن اعتراض نمی کردم اما نکته جالبش
این جاست که تهدیدبه قطع یارانه شدم و بعد
هم از پیگیری اعتراضم انصراف دادم.
••واقعا جای تاسف دارد که یک سخنگوی
شــورای نگهبان این طور گستاخانه جواب
ریاست محترم جمهور یک کشور را بدهد و
آب هم از آب تکان نخورد.
••تیم محبوب استقالل رو نابود کردید ،تیم
ملی امید رو نابود کردید ،شهر خودرو را هم
نابود کردید .بــرای همین چیزهاست که
منفورترین تیم ایران هستید .چرا همه تیم
ها با شمامشکل دارنــد؟ به فرض که برای
چهارمین بار هم با کارهای کثیفتون قهرمان
بشین ،آسیا رو چه کار می کنید؟ برای فینال
که وارد زمین می شین ،خدا انتقام می گیره
و نمی گذاره که قهرمان بشید.
••نماز جمعه باید مکانی وحدت ساز بین مردم
باشه.نمیفهممایناشعاریکطرفه،جناحی
و بودار بعضی مداحان قبل از اقامه نماز جمعه
چه معنایی داره؟ چرا کسی به این اوضاع
رسیدگی نمی کنه؟! چه معنی داره که یک
مداح در حضور رئیس جمهور و بقیه مسئوالن
از کلمات آتشین و تفرقه انگیز استفاده کنه؟
••می گویند از اول بهمن تمامی خودروهایی
که معاینه فنی ندارند ،روزانه  50هزارتومان
جریمه می شوند .کاش سری هم به مراکز
معاینه فنی بزنند و ببینند چه جمعیتی توی
صف ایستاده! حداقل یک مــاه باید آن را
تمدید کنند.
••آقایرئیسجمهوردریکمناسبتهمهرابه
وحدت وهمدلی دعوت می کند وهنوز بازتاب
این دعوت خشک نشده مجدد ودرمناسبتی
دیگر با یک چرخش ١٨٠درج ــه ای حمله
به دولــت قبل ونیش وکنایه به منتقدان را
سرلوحه صحبت های خود می کند!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• خودروی دوگانه سوز باید هرسال بازدید
کپسول و معاینه انجام دهد اما خودروهایی
که به اصطالح دستی وغیراستاندارد گاز
سوزشده اند مثل آب خــوردن وبــدون هیچ
بازدیدی معاینه فنی می گیرند معنی این تف
سرباال را چه کسی می داند؟
••چـــرا وام هـــای بــازنــشــســتــگــی فــقــط به
بازنشستگان کشوری داده میشود؟ مگر
بازنشستگان تامین اجتماعی شهروند این
کشور نیستند؟ یعنی آن ها مشکلی ندارند؟
این چه عدالتی اســت؟ چرا این قدر ظلم
می کنید؟
•• جــنــاب یـــزدان پــنــاه در یــادداشــت اخیر
نوشتهاند مردم باید قوی شوند .برادر من!
مگر عده ای که هر روز با یک بهانه ،مردم
رادر منگنه می گذارند اجازه تفکر به مردم
می دهند؟
•• متاسفم برای مسئولین پرسپولیسی و گل
محمدی که ناجوانمردانه تیم شهر خودروی
مشهد رو به خاطر منافع شان نابود کردند.
••ازاول انقالب درهیچ دولتی قیمت گوشت
به  ۵۰هزار تومان نرسید ولی دردولت تدبیر
که این همه مدعی اند بهترین دولت ازاول
انقالب اند  ،گوشت از ۱۰۰هزارتومان فراتر
رفت  .تبانی این دولت و مجلس زندگی مردم
را فلج کرده است.
••چرا بازرسی به کارخانجاتی که نرخ های
گــزاف روی کــاالهــا مــی نویسند تــا بعضی
فروشگاه ها به بهانه تخفیف ،مردم را گول
بزنند رسیدگی نمی کند؟
•• هــمــکــاران صفحه دخــل و خــرج متوجه
اشتباهی که در صفحه  6کرده اند ،شده اند؟
اسامی خودروها را اشتباه چاپ کرده اید! از
روزنامه شما بعید است.
••حیفکهتیمملیا مید فو تبا لکشو ر ما ن
از رفتنبهالمپیک۲۰۲۰توکیوحذفشد،
نبازناامیدشد!
امیدما 
••مجلس تــا ح ــاال بـــرای مملکت چــه کــار
کــرده؟ از  60ســال قبل ،عــده ای که وجه
مشتر کشان سعی بیشتر در اظهار تملق

نمابر05137009129 :

بوده روی صندلی ها می نشینند و چندسال
بعد بدون هیچ کارنامه ای می روند! حاال از
کدام جناح باشند فرقی میکند؟! تا حاال
کدام یک از نماینده هایمان ،فردی از طبقه
تولید کننده بوده؟! کدام جریان تا حاال به جز
سیاسی بازی ،کاری برای مردم انجام داده؟
•• شما سلبریتی ها اگر واقعا صداقت داشتید
باید جان همه هموطنانتان برایتان ارزشمند
بود ،فرقی نمی کند نخبه باشد یا نباشد  ،کارگر
باشد  ،معلم باشد یا مدافع حرم باشد! شد یک
بار نامی از مدافعان حرم ببرید؟ داعشی که به
سرعت بیشتر خاک سوریه و عراق رو گرفته بود
اگر حکومت شام و عراق را تشکیل می داد ما
بودیم که همسایه آن ها می شدیم!
••تورو خدا یه ذره به داروخونه ها سر بزنید.
چرا داروخانه ها این قدر داروهاشون رو گرون
کردند؟ قیمت واقعی دارو ،دوبرابر قیمت
روی کارتن داروهــاســت .االن یک ویزیت
ســاده سرماخوردگی بــا داروهـــاش 100
هزارتومان خرج داره.
••قرار بود سهمیه بنزین برای تاکسی تلفنی
ها در نظر گرفته بشه ولی ظاهرا فراموش شد.
شما که بنزین را سه برابر می کنید اول زیر
ساخت های آن را درست کنید تا قشر ضعیف
لگدمال نشود ،بعد قانون را اعمال کنید .هر
چند این پیامک ها هم فایده ای ندارد .کو،
گوش شنوا؟
••خواهشمندم به آقای وزیر آموزش و پرورش
که فرمودند طرح رتبه بندی به منظور افزایش
دلگرمی و تشویق فرهنگیان است بفرمایید
بعد از این همه رسانه ای کردن این طرح و به
سخره گرفتن حیثیت فرهنگیان نه تنها باعث
دلگرمی نشده بلکه بیشتر باعث تبعیض و
نادیده گرفتن زحمات و مشقات فرهنگیان با
سابقه کار باال شده است.
•• بعضی مغازه داران بــرای درآمــد بیشتر،
عالوه برگران فروشی ،نوجوانان را با حقوق
ناچیز بــرای کــارگــری بــه کــار میگیرند و
خــودشــان پــول پــارو مــی کنند .چــرا کسی
نظارتی نمی کند؟

سردار فدوی:

حضور بیش از  ۵۰میلیون نفر درایران و دیگر کشورها و شهرهای
دنیا نشان از پیروزی جبهه مقاومت است

جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت :حضور
بیش از  ۵۰میلیون نفر در ایران و دیگر کشورها
و شهرهای دنیا نشان از پیروزی جبهه مقاومت
است .به گزارش خبرآنالین ،سردار فدوی در
آیین رونمایی از رادیو انقالب« ،صدای گفتمان
انقالب اسالمی و اتحاد ملی» اظهار کرد :حضور
بیش از  ۵۰میلیون نفر در ایران و دیگر کشورها
و شهرهای دنیا نشان از پیروزی جبهه مقاومت
است و این بیش از آن که مایه سوگواری باشد،
مایه سرور قلبی ماست.
شــهــادت حـــاج قــاســم سلیمانی بــه نوعی
تجسم کننده پیروزی امام حسین (ع) در روز
عاشوراست .همه جبهه کفر هم تال شهای
خود را کردند تا این حادثه را کمرنگ کنند ،اما
نتوانستند.معانداندرایامفتنههمهتالشخود
را کردند تا همه مردم را به خیابانها بکشانند،
اما هرگز موفق نشدند ،اما جبهه حق بارها ثابت
کرد که مردم در مسیر انقالب اسالمی هستند
و نمونه آن را در تشییع شهید حججی و شهید
حاج قاسم سلیمانی دیدیم.وی در ادامه گفت:
انقالب اسالمی یک کلمه بیشتر و یک کلمه
کمتر از اسالم ندارد و همه آن را در کالم امام
خمینی (ره) میبینیم .همه مــردم چیزی را
میخواستند که امام راحل میخواست و همان
چیزی را میگفتند که امــام راحــل میگفت.
همین یکپارچگی و وحدت کلمه رمز پویایی
انقالب اسالمی ایران است .وحدت کلمه در

هر شرایطی پیروزی آفرین است همین امر
بعد از  ۴۱سال ما را به اینجا رسانده است.
آمریکایی که با تــرور شهید سلیمانی عمال
رودررو با ما قرار گرفته است با وحدت کلمه ما
به زانو درآمد.در طول تاریخ هیچ مقطعی وجود
نــدارد که مستکبران جهان بر سر دشمنی با
انقالب اسالمی ایران اتحاد نکرده باشند و بعد
از پیروزی انقالب همه توان خود را برای جنگ
با ایران اسالمی به کار گرفتند .شیطان بزرگ
اتحادی علیه ما بهوجود آورد تا اسالم را از میان
بردارد .در مقابل ما نیز رشد کردیم و اقتدار خود
را حفظ کردیم .ممکن است در بخشهایی
دولت آمریکا از ما جلوتر باشد ،اما قطعا اقتدار

و عظمت انقالب اسالمی ایــران بیش از حد
تصور دشمنان ماست.وی در ادامه گفت :تنها
انقالب اسالمی ایران است که میتواند آمریکا
را تهدید کند و این تهدید را نیز عملی کند که
نمونه آن را در روزهای اخیر دیدیم .جبهه حق
انقالب اسالمی با سربلندی میتواند بگوید که
به تکالیف خود نسبت به خداوند عمل کرده و
پیروزیهایی را به دست آورده است.جانشین
فرمانده سپاه بیان کرد :ما باید در نهایت توان
خودبهوظایفخودعملکنیمتاخداوند نیزازما
حمایت کند .از طرفی مردم امر امام را به عنوان
شاخص و تراز راه پذیرفتهاند و پیروزیهای به
دست آمده مرهون همین اعتقاد است.

پروندهحادثه تشییعشهدایمقاومتدردستورکار ویژه دادگستری کرمان
توکلی-درحالی شمار جان باختگان حادثه
تشییع شهدای مقاومت در کرمان به  ۶۱نفر
افزایش یافت که رئیس کل دادگستری استان
کرمان گفت:پرونده حادثه تشییع شهدای
مقاومت در دستور کار ویژه دادگستری کرمان
قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما ،موحد افزود:با جدیت
پیگیر مطالبات و حقوق قانونی جان باختگان
و آسیب دیدگان حادثه هستیم .مقام عالی
قضایی استان کرمان که به همراه امام جمعه،
رئیس دادگستری ،دادستان و فرماندار بافت
با حضور در منزل خانواد ههای حمزه نژاد و
ایــران پور در شهرستان بافت از بازماندگان
حادثه تشییع پیکر سردار شهید سپهبد قاسم
سلیمانی دیدار کردند ،گفت:دستگاه قضایی

استان کرمان بالفاصله پس از وقوع این حادثه
تلخ ،اقدامات قضایی خود را آغاز کرده و در
همین زمینه پــرونــدهای در دادســرای مرکز
استان کرمان تشکیل شده است.وی تصریح
کرد:قوه قضاییه در استان کرمان با جدیت
پیگیر مطالبات و حقوق قانونی جان باختگان
و آسیب دیدگان این حادثه است.
این مقام ارشد قضایی با بیان این که تحقیقات
تکمیلی وتخصصی از سوی دادسرای کرمان
در حــال انــجــام اس ــت ،خاطرنشان کــرد :با
دستور ریاست قوه قضاییه ،رسیدگی به حادثه
کرمان در دستور کار ویژه دستگاه قضایی در
استان کرمان قرار دارد.براساس این گزارش
حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی
امام جمعه کرمان در خطبه های نماز جمعه

این هفته شهر کرمان ،جان باختن تعدادی از
هموطنان در تشییع شهید سردار حاج قاسم
سلیمانی را تسلیت گفت و اظهار کرد :جای
عذر خواهی است ،بهعلت قصور،عذرخواهی
میکنیم و امور این خانوادهها توسط مسئوالن
در حال پیگیری است.

