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 !آزمون سخت                     روز حرف ▼

هاي اسالمی، اتفاقات تلخ و شیرین  مطابق با تعالیم و آموزه

چند روز اخیر، بوته آزمونی سخت براي سنجش عیار ایمان، 

میزان تقوا، سنجه صداقت و شجاعت مسئوالن، مردم، نخبگان، 

ت که هاي داغداري اس و البته خانواده  سیاسیون، اصحاب رسانه

با مصائب و مسائل جانکاهی، چون سانحه سقوط هواپیماي 

قاطبه مردم، مسئوالن و . مسافربري اوکراینی مواجه شدند

عزیزان داغدار در این رخدادها به لطف و سکینه الهی سربلند 

هایی نیز بودند که در میدانی  بیرون آمدند؛ اما افراد و جریان

نها رفتار و گفتار منطقی ها، نه ت ها و زشتی سرشار از زیبایی

هاي روي آبی شدند که  ها و کف نداشتند؛ بلکه اسیر موج

وار  چندي است براي کشور ما از بیرون تدارك شده و انگل

منتظرند ضعف و زخمی ببینند و بر آن بنشینند و براي 

  . سواري کنند رسیدن به اندك منفعتی موج

رکبیرـ که تجمع دیروز عصر تعدادي در مقابل دانشگاه امی

سفیر انگلیس نیز در جریان آن بازداشت شده بودـ مصداق 

طلبان نه داغداري  سواران و فرصت براي موج. بارز اینهاست

هاي عزیز از دست داده مهم است، نه زیر سؤال رفتن  خانواده

ساز نیروهاي مدافع حرم و وطنی که  عزت و اقتدار پشیمان

دارد و نه  سالمی باز میترامپ دیوانه را از حمله به ایران ا

پذیر سردار  عقلی دارند که صداقت و شجاعت مسئولیت

زاده را براي تحکیم و تقویت وحدت ملی ادراك کنند  حاجی

اي را درك کنند که به  و نه احساسی که مظلومیت مقتدرانه

هاي  فضل الهی به عزت بیشتر ختم خواهد شد؛ اما زیبایی

اي است که فرزند  خانواده این حوادث دردناك، صبر و مطالبه

اش را از دست داد؛ ولی گفت این امتحان من بود و  نخبه

ارزش  کسی حق ندارد از این موضوع در راستاي منافع بی

برداري کند و زیبایی دیگر، شجاعت و  سیاسی خود بهره

پذیري همسنگر سرداران شهید، سردار  صداقت مسئولیت

ش ملت کرد تا زاده است که آبروي خود را پیشک حاجی

کننده  مرهمی بر آالم و دردهاي داغداران باشد و خنثی

سواران در کمین  هایی که موج ترفندها و موج بعدي توطئه

  . اند نشسته تمهید کرده

هاي کشور  ها و مدیریت این خط باید در جاي جاي مسئولیت

مبتنی بر تقواي سیاسی و اینکه عزت در پی مظلومیت مقتدرانه 

نگران تبلیغات . ست، به رویه جاري تبدیل شودبه دست خدا

 67در سال ها در این قضیه نیستیم؛ چرا که آنها  آمریکایی

هواپیماي مسافربري ایران را به عمد زدند و به عامل این عمل 

شنیع مدال افتخار دادند؛ اما ایران با اذعان به خطاي انسانی در 

ی مسئول این ها که به نوع وضعیت بحرانی و تهدید آمریکایی

    .اتفاقات هستند، عذرخواهی کرد و مسئولیتش را پذیرفت

 !تقسیم کار بین آمریکا و انگلیس                 گزارش روز ▼

هاي خبري گوناگون منتشر شد که همه را به  شب گذشته خبري در فضاي مجازي و پایگاه

گان مقابل دانشگاه امیرکبیر کنند سفیر انگلیس در میان تجمع«خبر این بود که . تعجب واداشت

روي دانشگاه  گویند وي در فروشگاهی در روبه حاضران در صحنه می» .بازداشت شده است

کننده این تجمع غیر قانونی بوده و سبب تحریک و هدایت برخی اقدامات  امیرکبیر هماهنگ

از همدردي با کنندگان که ابتدا براي ابر تا جایی که تجمع. افراطی و ساختارشکنانه شده است

اي  دیدگان سقوط هواپیماي بوئینگ جمع شده بودند، شعارها و رفتارهاي ساختارشکنانه حادثه

رسد، یک نوع تقسیم کار جدي بین آمریکا و انگلیس  با این حال به نظر می. از خود نشان دادند

آمریکا که در داخل . خبیث در ضربه زدن به جمهوري اسالمی ایران صورت گرفته است

کشورمان سفارتی ندارد، در تالش است جمهوري اسالمی را در منطقه محدود کند که با ترور 

قاسم سلیمانی این موضوع علنی شد، البته سپاه پاسداران انقالب اسالمی بنا به  ناجوانمردانه حاج

مطالبه سراسري مردم ایران با سیلی محکم خود آمریکا را سر جاي خود نشاند؛ اما انگلیس با 

وءاستفاده از سفارت خود، برنامه ایجاد فتنه و آشوب در داخل کشورمان را برعهده دارد و س

در اغتشاشات آبان ماه نیز . سفارت انگلیس در تهران امروز به النه جاسوسی تبدیل شده است

در سفري به قم به دنبال ایجاد آشوب در این شهر مذهبی و » ایر رابرت مک«اند  برخی گفته

حال که خباثت و دشمنی انگلیس علیه امنیت و آرامش . ز طریق برخی افراد بوده استانقالبی ا

تر موضعی قاطع  کشورمان آشکار شده است، اوالً، مسئوالن وزارت امور خارجه باید هر چه سریع

در این زمینه بگیرند تا براي همیشه جلوي دخالت آشکار انگلیس در امور داخلی کشورمان 

ها و تحلیلگران خباثت و خیانت روباه پیر به ایران و ایرانی را به طور  ، رسانهثانیاً. گرفته شود

ایجاد قحطی و کشتار . واضح به افکار عمومی به ویژه نسل جوان و جامعه دانشگاهی بیان کنند

اي از خیانت این کشور در قبال  میلیون نفر در جریان جنگ جهانی تنها نمونه 10نزدیک به 

هاي داخلی  ثالثاً، مردم عزیز مستحضر باشند که دشمن و دنباله. ربلند بوده استایران عزیز و س

ها حاج قاسم سلیمانی به ستوه  نظیر و تاریخی شما در بزرگداشت سردار دل آن از حماسه بی

آمده و سوداي ایجاد ناآرامی در کشور براي رسیدن به اهداف ناکام خود در آبان ماه امسال و 

  . این قهرمان مدافع وطن و حرم را دارند زدودن یاد و نام

  مسلح نیروهاي ستادکل به انقالب معظم رهبر دستور    ویژه خبر ▼

 مسافربري هواپیماي سقوط درباره مسلح نیروهاي ستادکل تحقیقات نتایج از اطالع پی در

 ضمن پیامی با صدور اسالمی انقالب معظم رهبر اي، خامنه العظمی اهللا آیت حضرت اوکراینی،

جمهوري اسالمی  مسلح نیروهاي ستادکل داغدار، هاي خانواده با مجدد و عمیق همدردي ابراز

 عدم براي مراقبت و حادثه این در احتمالی تقصیرهاي یا ها کوتاهی پیگیري مأمور ایران را

  :متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است .کردند اي سانحه چنین تکرار امکان
  

  الرحیم رحمنال اهللا بسم

 دخالت اثبات و اوکراینی مسافربري هواپیماي  حادثه  درباره ستادکل تحقیقات نتایج از اطالع با

 بسیار اینجانب براي اندوهبار  حادثه این باختگان جان درگذشت مصیبت آن، در انسانی خطاي

 و عمیق همدردي دیگر بار عزیزان این معظم هاي خانواده به اوالً دانم می الزم. شد تر سنگین

 و روحی آرامش و بردباري آنان براي متعال خداوند از و کنم ابراز را خود  صمیمانه تسلیت

 تقصیرهاي یا ها کوتاهی پیگیري  درباره مؤکداً مسلح نیروهاي ستادکل به ثانیاً. نمایم تمنا قلبی

 امکان عدم براي زمال هاي پیگیري و مراقبت ثالثاً. کنم سفارش دردناك  حادثه این در احتمالی

 به کریم و عزیز پروردگار. نمایم مطالبه ربط ذي مقامات و مدیران از را اي سانحه چنین تکرار

  . فرماید عنایت اجر و صبر داغداران به و رحمت و لطف درگذشتگان

   1398 دي 21اي،  خامنه سیدعلی

 


