احسان علیخانی آقازاده نشد!
طبق گفته حامد عنقا ،نامزد اصلی نقش «نیما بحری» ،احسان علیخانی بود .این نقش به او پیشنهاد و درباره ایفای این نقش با او صحبتهایی
شده بود ،اما به دلیل آغاز پیشتولید «عصر جدید» ،احسان علیخانی نتوانست در «آقازاده» بازی کند و امیر آقایی جایگزین او شد.
امیر آقایی  ۱۲سال از علیخانی بزرگتر است و از لحاظ سنی برای نقش یک آقازاده که تنها به برکت اسم و جایگاه پدرش توانسته پیشرفت
کند و صاحب ثروت شود ،خیلی مناسب نیست.از طرفی بیرحمی و شرارتی که نقش «نیما» دارد ،با چهره آقایی تناسب بیشتری نسبت به
علیخانی دارد ،بنابراین امیر آقایی انتخاب خوبی برای نقش «نیما» بوده است.

ترامپ مدعی حمله

وحشتناک به بیروت شد
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری آمریــکا بــه
اســتناد نظــرات کارشناســان نظامــی آمریــکا،
انفجــار بیــروت را یــک حملــه وحشــتناک
توصیــف کــرد.
دونالــد ترامــپ در نشســت خبــری روزانــه
خــود دربــاره شــیوع کرونــا در ایــن ایــاالت
متحــده آمریــکا ،در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه انفجــار امــروز بنــدر بیــروت یــک تصــادف
یــا حملــه بــوده اســت ،ایــن مطلــب را مطــرح
کــرد.
وی اظهــار کــرد :بــه نظــر میرســد ایــن
حادثــه مبتنــی بــر انفجــار اســت .مــن بــا
برخــی از ژنرالهــای بزرگمــان مالقــات
کــردم و بــه نظــر میرســد کــه آنهــا احســاس
میکننــد کــه یــک انفجــار همچــون انفجــار
کارخانــهای نبــوده اســت.
ترامــپ تاکیــد کــرد آن شــبیه یــک حملــه
بــود و بــه نظــر میرســد از نوعــی بمــب
اســتفاده شــده اســت.
پیــش از ایــن ،مایــک پمپئــو وزیــر خارجــه
آمریــکا در بیانیــهای مدعــی شــده بــود از
نزدیــک شــرایط لبنــان را رصــد میکننــد و
گفتــه بــود :مــا میدانیــم
کــه دولــت لبنــان درباره
علــت ایــن مســاله
تحقیــق میکنــد و
منتظریــم تــا نتایــج ایــن
تالشهــا اعــام شــود.

هدف طرح مالیات بر خانههای
خالی از زبان قالیباف

محمدباقــر قالیبــاف
در جلســه علنــی
مجلــس و در
جریــان بررســی
طــرح اصــاح
مــاده  ۵۴مکــرر
قانــون مالیــات
هــای مســتقیم مبنــی
بــر اخــذ مالیــات از خانــه هــای خالــی ،بیــان
کــرد :مــا در ایــن طــرح بــه دنبــال ایــن
هســتیم کــه از احتــکار مســکن در کشــور
جلوگیــری شــود نــه اینکــه اگــر فــردی پنــج
تــا مســکن دارد از او مالیــات بگیریــم.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :هــدف ایــن قانــون
اخــذ مالیــات نیســت .بحــث اخــذ مالیــات در
قوانیــن دیگــر دنبــال شــده و در ســایر بخــش
هــا نظیــر  CGTو  PITدر دســتور کار
آینــده مجلــس قــرار دارد .در ایــن قانــون مــا
قصــد داریــم افــرادی کــه بــا ســرمایه کشــور
خانــه ســاخته انــد ،واحدهــای خــود را بــه بــازار
عرضــه کننــد تــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه
تصریــح کــرد :هــدف ایــن طــرح ایــن اســت
کــه فــردی کــه  ۱۰خانــه دارد آن را بــه بــازار
عرضــه کــرده تــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
اینکــه چــرا یــک فــرد  ۱۰خانــه دارد بحــث
دیگــری اســت و بایــد در جــای دیگــر دنبــال
شــود.

کار بزرگی که رهبر انقالب مجوز
آن را به دولت روحانی داد
مشــاور پیشــین
رئیسجمهــور
می گو یــد :
هرچنــد تمــام
تصمیمــا ت
دولــت بــدون
اشــکال نبــوده
امــا ریشــه اصلــی ایــن
مشــکالت فشــارهای بیــن المللــی و آمریکاســت.
هفــت ســال از عمــر دولــت حســن روحانــی مــی
گــذرد و او و دولتمردانــش یــک ســال دیگــر فرصــت
حضــور در قــوه مجریــه را دارنــد.در هفــت ســالگی
دولــت تدبیــر و امیــد و بــا وجــود مشــکالت فـراوان
اقتصــادی در کشــور ایــن پرســش مطــرح می شــود
کــه اولویــت روحانــی و دولــت دوازدهــم در ایــن یک
ســال چــه بایــد باشــد؟ پرسشــی کــه اکبــر تــرکان
کــه روزگاری مشــاور رئیــس جمهــور بــوده ،پاســخ
داده اســت.
او در ایــن بــاره معتقــد اســت کــه دولــت دوازدهم در
ایــن یــک ســال بایــد تمرکــز خــود را بــر روی اتمــام
کارهــای نیمــه تمــام بگ ـذارد .از نظــر او مشــکالت
موجود در کشــور ناشــی از تصمیمات دولت نیســت
و فشــارهای بینالمللــی امریــکا موجــب ایجــاد
چنیــن شـرایطی شــده اســت.
از ســویی برخــاف برخــی فعــاالن سیاســی ،او ایــن
نظریــه را قبــول نـدارد کــه دولت هــای دوم روســای
جمهــور دولــت هــای ضعیــف تــری هســتند و
مــی گویــد بــه طــور مثــال آمــار و ارقــام و بررســی
وضعیــت کشــور در حــوزه هــای مختلــف در دولــت
دوم مرحوم هاشــمی رفســنجانی ضد ایــن موضوع را
ثابت مــی کند.ایــن فعال سیاســی اصــاح طلب
وزارت
همچنیــن عملکــرد
خانــه های
نیرو ،کشاورزی،
نفت و راه و شهرســازی
را نقطــه قــوت دولــت
دوم حســن روحانــی مــی دانــد.
مشــروح ایــن گفتگــو را در ادامه می خوانیــد* .آقای
تــرکان! بــه نظــر شــما اولویــت اصلــی و مهمتریــن
چالــش دولــت آقــای روحانــی در یــک ســال باقــی
مانــده از عمــر دولــت دوازدهــم چیســت؟این دولــت
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در دولــت دوازدهــم چیســت؟
از مهمتریــن دســتاوردهای ایــن دولــت پــروژه های
شــبکه هــای آبیاری و زه کشــی ســدها اســت .آقای
روحانــی  ۸میلیــارد دالر بــرای ایــن کار ســرمایه
گــذاری کــرده و از مقــام معظــم رهبــری اجــازه
گرفتنــد کــه  ۸میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه
ملــی بردارنــد و بـرای رودخانــه هــای مرزی شــبکه
ای زیــر ســدهای بــزرگ احـداث کننــد کــه حداقل
 ۵۰۰هـزار هکتــار اراضــی را در خوزســتان آبــی می
کند..ایــن کار خوشــبختانه بــه خوبــی پیــش رفتــه
اســت و طــرح هــای آبیــاری از دریاچــه ارومیــه
آغــاز مــی شــود و از کردســتان و کرمانشــاه و ایــام
و خوزســتان عبــور مــی کنــد و تمــام رودخانــه های
مــرزی نـوار غربــی کشــور را پوشــش مــی دهــد که
قســمتی از آن روی دریاچــه ارومیــه اثــر مــی گذارد
و قســمتی ســامانه گرمســیری را اح ـداث کــرده و
قســمتی هــم زیــر ســد هــا شــبکه ســازی کــرده
اســت و ایــن موجــب شــده کــه نــرخ کشــاورزی مــا
در ســال گذشــته ۸.۸ ،درصــد رشــد داشــته باشــد.
پــس ایــن کار نشــان دهنــده یــک عملکــرد خــوب
در بخــش کشــاورزی اســت.عملکرد دوم کــه آن هم
عملکــرد ارزشــمندی اســت پــروژه هایــی اســت که
در نفــت انجــام شــده اســت .آقــای زنگنــه باالخــره
موفــق شــد پــارس جنوبــی را تمــام کنــد کــه ایــن
کار خیلــی مهمــی بــود .باالخــره پاالیشــگاهی مثل
ســتاره خلیــج فــارس را هــم تمــام کردنــد .میعانات
گازی کــه همــراه گاز تولیــد مــی شــود در ایــن
پاالیشــگاه هــا بــه مــا مق ـدار زیــادی بنزیــن مــی
دهــد کــه ایــن پاالیشــگاه اکنــون بــا راندمــان بســار
خوبــی کار مــی کنــد .پــروژه هــای پــارس جنوبــی
همــه تمــام شــده انــد و مهمتــر از اینهــا ایــن اســت
کــه یــک خــط لولــه صادراتــی از گــوره بــه جاســک
مــی ســازند که جاســک را بــه پایانــه صادراتــی دوم
کشــور تبدیــل کننــد و ایــن کار دارد خــوب پیــش
مــی رود و آقــای زنگنــه قــول داده تــا پایــان امســال
را تمــام کنــد.
ایــن کار

مواضع فرماندهان ارشد نظامی درباره ضربه متقابل به آمریکا بعد از بیانات اخیر فرمانده کل قوا
ســردار سرلشــکر محمــد باقــری رییــس
ســتاد کل نیر وهــای مســلح در ایــن
مراســم گفــت :اگــر حضــور شــهید بزرگــوار
ســپهبد ســلیمانی و همرزمانــش و دیگــر
فرماندهــان کــه در امــر مستشــاری فعــال
بودنــد ،نمیبــود و اگــر همراهــی و
همدلــی فرماندهــان بــا ملــت و حاکمیــت
ســوریه و عــراق محقــق نمیشــد و
حمایــت و فتــوای مرجعیــت نبــود ،قطعــا
حاکمیــت ایــن کشــو رها در دســت داعــش
و امثالهــم بــود .امــا آنچــه کــه اتفــاق
افتــاد ،بــا هدایــت رهبــر معظــم انقــاب
اســامی و حمایــت مرجعیــت و تــاش
ســردار ســلیمانی و همرزمانــش ،بحمــداهلل
گــروه تروریســتی داعــش و گرو ههــای
ماننــد آن نابــود شــدند و امــروز حاکمیــت
و امنیــت تــا انــدازه زیــادی بــه دو کشــور
ســوریه و عــراق بازگشــت.
ســردار سرلشــکر حســین ســامی فرمانــده
کل ســپاه نیــز در ایــن مراســم گفــت:
یــک تصــور اشــتباهی کــه دشــمنان در
محاســبات ،راهبر دهــا و برآوردهایشــان
نســبت بــه ملــت بــزرگ ایــران دارنــد ایــن
اســت کــه بــا شــهادت مــردان بــزرگ،
جریــان انقــاب از حرکــت میایســتد و یــا
متوقــف میشــود؛ امــا همــواره واقعیــات
تاریخــی در  ۴۰ســال گذشــته نشــان داده
اســت کــه شــهادت موتــور محــرک قــدرت

تلهای که حزباهلل و تهران برای
تلآویو گذاشتند

نیروهــای نظامــی اس ـرائیل ایــن هفتــه واحدهــای
ویــژه ارتــش را بــه مرزهــای شــمالی ســرزمین
اشــغالی اع ـزام کردنــد تــا از مواضــع خــود در ایــن
منطقــه در راســتای مرزهــا بــا لبنــان و ســوریه
اطمینــان حاصــل کنند .مقامــات اسـرائیل در گفت
و گــو بــا «اینســایدر» ایــن شــرایط را مهمتریــن
تهدیــد عملیــات توســط ایــران و بــزرگ تریــن
متحــد آن در لبنــان یعنی حــزب اهلل ،در ســال های
گذشــته توصیــف کردنــد .ایــن تحــرکات وضعیــت
غیرممکــن اس ـرائیل در امت ـداد مــرز بــا لبنــان در
مواجهــه بــا  150ه ـزار موشــکی کــه آن را هــدف
گرفتــه انــد ،آشــکار می ســازد .از نظــر اسـرائیل این
تهدیــد غیرقابــل تحمــل اســت و مــی توانــد بــه از
دســت رفتن زندگی و ســرمایه در مقیاس گســترده
بینجامد.
اس ـرائیل از زمــان آغــاز درگیــری هــای داخلــی در
ســوریه از حــدود  8ســال پیش ،حمالت بیشــماری
علیــه مواضــع ایـران و حــزب اهلل در ســوریه و لبنــان
صــورت داده ،امــا مرزهــا اساســا آرام مانــده بودنــد.
حــزب اهلل طــی ایــن مــدت بیشــتر درگیــر کمــک
بــه متح ـدان خــود یعنــی ای ـران و ســوریه ب ـرای

دوره طوالنــی را پشــت ســر گذاشــته و کارهایــی را
در ابعــاد مختلــف شــروع کــرده اســت کــه ایــن
ســال پایانــی ،ســال جمــع کــردن کارهایــی اســت
کــه در  ۷ســال گذشــته وقــت و انــرژی خــود را روی
آن گذاشــته اســت لـذا اکنــون بایــد همــه کوشــش
بــر ایــن متمرکــز شــود کــه کارهــای ناتمــام را تمام
کننــد.
*یعنــی اولویــت تمــام کــردن کارهــای نیمــه تمــام
اســت؟بله .رســیدگی بــه مســائل اقتصــادی هــم در
همیــن زمینــه مــی گنجــد.
نامــه روســای کمیســیونهای مجلــس بــه
رئیسجمهــور خطــای ارزیابــی بــود
*رابطــه مجلــس و دولــت را بــا توجه بــه پالس هایی
کــه ایــن چندماهــه از مجلــس یازدهــم و نمایندگان
دیدیــم ،چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟ فکــر می کنید
در ایــن یکســال بــا دولــت همـراه شــوند یــا ممکــن
اســت بیــن آنهــا چالشــی ایجاد شــود؟
نماینــدگان مجلــس یازدهــم آغــاز کارشــان را بــا
نامــه ای شــروع کردنــد ۱۲ ،رئیــس کمیســیون
نامــه ای بــه رئیــس جمهــور نوشــتند و در آن نامــه
توجــه نکــرده بودنــد کــه یک دشــمنی مثــل ایاالت
متحــده ســالها اســت که بــا ما دشــمنی مــی کند و
فشــارهای اقتصــادی و سیاســی و نظامــی به مــا وارد
مــی کنــد و تمــام قــدرت خــودش و وابســتگانش را
بســیج کــرده اســت تــا بــه مــا ضربــه بزنــد ،عوامــل
منطقــه ای هــم مثــل اسـرائیل و عربســتان با نهایت
فشــار بــه مــا ضربــه اقتصــادی و سیاســی مــی زنند،
بنابرایــن تصمیماتــی کــه باعــث فشــار به کشــور ما
شــده تصمیماتــی اســت کــه از ســوی آمریکا اســت
امــا نماینــدگان محتــرم ایــن موضــوع را فرامــوش
کردنــد و محتـوای نامــه شــان اینطــور نشــان مــی
دهــد کــه اشــکاالت کشــور ناشــی از تصمیــم گیری
هــای درون دولــت اســت .اشــکاالت موجــود در
کشــور ناشــی از تصمیمــات دولــت نیســت
بــه نظــر مــن ایــن نامــه ای کــه بــه رئیــس جمهــور
نوشــته انــد یــک خطــای ارزیابــی اســت ،چــون
اشــکاالت ناشــی از تصمیمــات درون دولت نیســت و
ناشــی از فشــارهای بین المللی آمریکا اســت .اگرچه
دولــت هــم تمــام تصمیماتــش بــدون اشــکال نبوده
امــا ریشــه اصلــی ایــن مشــکالت فشــارهای بیــن
المللــی اســت که آنهــا ظالمانه بــر ما تحمیــل کرده

اند.بعــد از تذکــر رهبــری بــه نماینــدگان ،رفتارهــای
تنــد نماینــدگان کمتــر شــددر آغــاز کار مجلــس و
نــگارش ایــن نامــه نشــان دهنــده ایــن بــود کــه آنها
قصد داشــتند بگویند که مشــکالت کشــور متوجه
آقــای رئیــس جمهــور مــی شــود ولــی این شـرایط
مقـداری مهــار شــد هرچنــد تنش هایــی را هــم در
مجلــس بــا وزرا بــه وجــود آوردنــد ،مثــل برخــورد با
آقــای ظریــف ،کــه منجــر بــه ایــن شــد کــه مقــام
معظــم رهبــری یــک تذکــر جــدی و محکم بــه آنها
بدهنــد و مــن فکــر مــی کنــم بعــد از آن تذکــر ،از
آن رفتارهــای تنــد کــم مــی شــود.چالش مجلــس
بــا دولــت بــا تذکــر رهبــری مهار شــده اســت*پس
فکــر مــی کنیــد در ادامــه راه بــا توجــه بــه تاکیدات
رهبــری دیگــر شــاهد چالش هــای جــدی نخواهیم
بود؟چالــش کــه خواهیــم داشــت .چون اینها اســاس
و بنیــان قصدشــان برخــورد بــا دولــت اســت پــس
چالــش هســت ،منتهــی بــا توجه بــه تذکــر رهبری
مهار شــده اســت*.برخی تحلیلگـران معتقدند تمام
دولــت هــا از دولــت آقــای هاشــمی بــه بعد رؤســای
جمهور در دولت دومشــان مشــکالت بیشتر داشتند
یــا بــه ظــن برخــی کــه مــی گوینــد ناکارآمدتــر و
ضعیــف تــر شــده اند .شــما فکــر مــی کنیــد در این
دولــت هم شــاهد چنیــن شـرایطی بودیم؟مــن این
حــرف شــما را قبــول نـدارم .مثــا مــی شــود دولت
اول و دوم آقــای هاشــمی و گ ـزارش هــای ســازمان
برنامــه و گـزارش هــای اقتصــادی را نگاه کــرد و دید
کــه اقتصــاد کالن کشــور کــه شــامل نــرخ تــورم،
نرخ رشــد ،جمعیــت بیکار و اشــتغال ،ثبت ســرمایه
گـذاری و  ..اســت ،چگونــه تغییر کــرده اســت و بعدا
قضــاوت کــرد .شــما چنیــن قضاوتــی را از کجــا بــه
دســت آورده ایــد؟ *ایــن موضــوع همیشــه مطــرح
بــوده و نارضایتــی عمومــی در کشــور همــواره از
دولــت دوم روســای جمهــور بــوده اســت.اینکه دولت
دوم عملکــرد ضعیــف تــری داشــته اســت بـرای من
بــه اثبــات نرســیده است*.پسشــما بــه ایــن موضوع
معتقــد نیســتید؟این موضــوع اعتقادی نیســت ،آمار
و ارقامــی اســت*.اکنون شــما شـرایط دولــت اول و
دوم آقــای روحانــی را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟
دولــت اول ایشــان را بــه  ۲دوره دو ســاله تقســیم
مــی کنیــم ،دوره ای کــه مذاکـرات برجــام صــورت
گرفــت کــه ایــن در  ۲ســال اول اســت .در ایــن
دوره تحریــم هــا کمتــر شــد اما همچنــان تحریم
هــا وجــود داشــت و دولــت توانســت گشــایش
بیشــتری در  ۲ســال اول ایجــاد کنــد امــا نتایــج
محــدودی داشــت .کار بــزرگ دولــت روحانــی کــه
رهبــری اجــازه آن را صــادر کردنــد
*بــه نظــر شــما نقطــه قــوت دولــت آقــای روحانــی
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شکســت دادن مخالفــان ســوری بــود .امــا بــه گفته
منابــع «اینســایدر» ،محافــل نظامی اسـرائیل نگران
ایــن مســاله هســتند کــه ایــن آرامــش نســبی
چنــدان دوام نیــاورد .یــک مقــام ارشــد ســابق
اسـرائیلی گفــت« :ایرانــی هــا و حــزب اهلل یــک دام
بســیار خطرنــاک برای مــا در شــمال پهن کــرده اند
و مــن نمــی توانــم درک کنــم کــه چطــور مــی توان
یــک راه حــل نظامــی بـرای ایــن بحـران بــا هزینــه
قابــل قبــول پیـدا کــرد ».ایــن مقــام کــه خواســت
نامــش فــاش نشــود ،در انتقــاد از رویکــرد بنیامیــن
نتانیاهــو ،نخســت وزیــر اسـرائیل ،در امــور امنیتــی
افــزود« :از نظــر نظامــی درک ایــن مســاله که حزب
اهلل و ایـران  150هـزار موشــک بــه ســمت اسـرائیل
هــدف گرفتــه باشــند ،قابــل قبــول نیســت ».ایــن
منبــع بــا اشــاره بــه برنامــه حــزب اهلل در ســه دهــه
گذشــته برای توســعه ســایت های موشــکی پنهانی
و محافظــت شــده در جنــوب و شــرق لبنــان اشــاره
کــرد کــه حمــات هوایی بــه آنها تقریبــا غیرممکن
اســت.
رهبــری حــزب اهلل اغلب مــی گوید که این موشــک
هــا بـرای جلوگیــری از تجــاوز اسـرائیل علیــه لبنان

مقاومــت و دفــاع ملــت بــزرگ ایــران و
ســایر ملتهــای مســلمان اســت .ایــن
قاعــده دربــاره شــهادت ســردار بــزرگ
و فرمانــده فرامــوش نشــدنی و همیشــه
جاویــدان ملــت ایــران و جهــان اســام
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
برقــرار اســت و هرچــه کــه عظمــت شــهادت
بزر گتــر باشــد ،رویــش هــا ،خیز شهــا و
جــاری شــدن روح جهــاد و شــهادت در
جامعــه قو یتــر میشــود و امــروز هــم
مشــاهده میکنیــم کــه مشــعل مقاومــت
همچنــان در دســت ســردار ســلیمانی
قــرار دارد و مقاومــت همچنــان در مســیر
نورانــی کــه او افتتــاح کــرد ،بــا شــتابی
بیشــتر جریــان پیــدا کــرد و حتــی انتقــام
خــون ایــن ســردار عزیــز بــه یــک آرمــان
تبدیــل شــده اســت.
امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی وزیــر دفــاع و
پشــتیبانی نیر وهــای مســلح نیــز در بخــش
دیگــری از ایــن مراســم گفــت :رزمنــدگان
عزیــز مقاومــت بــا فرماندهــی دالورانــه و
شــجاعانه ســردار ســپهبد شــهید قاســم
ســلیمانی و البتــه پشــتیبانی کامــل
نیر وهــای مســلح جمهــوری اســامی
ایــران و صنایــع دفاعــی توانســتند در
مقابــل همــه کفــر و همــه کســانی کــه
پــول ســاح و جنایتــکاران شــان را آورده
بودنــد ،تــا منطقــه را ناامــن کننــد،

ایســتادگی کردنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه حضــرت آیــت اهلل
خامنــهای رهبــر معظــم انقــاب اســامی
در تاریــخ  ۳۱تیــر امســال در دیــدار بــا
«مصطفــی الکاظمــی» نخســت وزیــر
عــراق ،جنایــت آمریــکا در تــرور ســردار
ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس را یــک
نمونــه از نتیجــهی حضــور آمریکاییهــا
برشــمردند و خطــاب بــه نخســتوزیر
عــراق افزودنــد :آ نهــا میهمــان شــما را در
خانــهی شــما کشــتند و صریحــاً بــه ایــن
جنایــت اعتــراف کردنــد؛ کــه ایــن موضــوع
کوچکــی نیســت .جمهــوری اســامی
ایــران هرگــز ایــن موضــوع را فرامــوش
نخواهــد کــرد و قطعــاً ضربــهی متقابــل را
بــه آمریکاییهــا خواهــد زد.
بامــداد روز جمعــه ۱۳دی  ۹۸در پــی
حملــه هوایــی نیر وهــای متجــاوز و
تروریســت آمریکایــی در نزدیکــی فــرودگاه
بغــداد ،ســرباز والیــت و امــت اســامی
ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی
فرمانــده فــداکار شــجاع و بینظیــر
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی پــس از عمــری مجاهــدت،
فــداکاری و نقــش آفرینیهــای مانــدگار
و پــر افتخــار در راه اعتــای اســام و
دفــاع از قــرآن و اهلبیــت عصمــت و
طهــارت علیهمالســام و ســرافرازی ایــران

عزیــز ،بــه شــهادت رســید .در ایــن حملــه
جنایا تبــار چنــد تــن از همراهــان وی و
نیــز فرماندهــان و رزمنــدگان حشــدالعبی
قهرمــان عــراق از جملــه مجاهــد بــزرگ
ابومهــدی المهنــدس بــه شــهادت رســیدند.
جمهــوری اســامی ایــران  ۵روز بعــد در
پاســخ بــه ایــن جنایــت آمریکایــی هــا،
در یــک اقــدام اولیــه بــا چندیــن فرونــد
موشــک نیــروی هوافضــای ســپاه ،پایــگاه
عیــن االســد آمریــکا در خــاک عــراق را
در هــم کوبیــد و ادوات و تجهیــزات و
ســولههای موجــود ایــن پایــگاه را شــخم
زد.

اســتقرار یافتــه انــد .حــزب اهلل بــه آســانی مــی تواند
ده هــا یــا حتــی صدها موشــک به ســمت شــهرک
ســازی هــای اسـرائیلی هدف بگیــرد و ســامانه های
بــزرگ تــر و پیشــرفته تــر آن حتــی توانایــی هــدف
گرفتــن سراســر ســرزمین هــای اشــغالی را دارند.
مقــام پیشــین اس ـرائیل در ادامــه گفــت« :ارتــش
اسـرائیل قــادر بــه انجــام عملیــات در لبنان نیســت
و نمــی توانــد موشــک هــا را در فاصلــه زمانــی
کوتــاه متوقــف و از آســیب هــای شــدید سیاســی
و اقتصــادی هــر گونــه حملــه احتمالــی جلوگیــری
کنــد .بـرای چنیــن کاری بــه یــک حمله گســترده
بــه لبنــان نیــاز اســت کــه اع ـزام نیــرو بــه منابــع
طبیعــی حــزب اهلل به منظور تعقیب پرتابگرهــا و در
عیــن حــال جنگیــدن با ایــن گروه را شــامل شــود».
(نیروهــای نظامــی اسـرائیل عمدتا به پناهــگاه های
زیرزمینــی لبنــان بــه عنـوان منابــع طبیعــی حزب
اهلل اشــاره مــی کننــد ).او افــزود« :ایــن امــر تلفــات
گســترده در میـدان جنــگ را در پــی خواهد داشــت
و نمــی تـوان تصور کــرد کــه در فاصله زمانــی کوتاه
تــر از چندیــن هفتــه امــکان متوقف کردن موشــک
هــای حــزب اهلل وجــود داشــته باشــد .فکــر می کنم
هیــچ کــس نتوانــد عملیاتــی را بــا ســرعت کافــی
پیــش ببــرد که کســی در اسـرائیل آســیب نبیند».
نیروهــای اسـرائیلی در ســال  2006بــا تحیر بســیار
دریافتنــد کــه حــزب اهلل بخش اعظم جنــوب لبنان
را بــه اســتحکامات ســختی تبدیل کــرده کــه از هوا

قابــل دیــدن نیســتند .یــک مقــام ســابق اطالعاتــی
نظامــی اسـرائیل کــه خواســت نامــش فاش نشــود،
گفــت« :در ســال  2006مشــخص شــد کــه پــس از
عقــب نشــینی نیروهــای نظامــی اسـرائیل از لبنان،
حــزب اهلل کل جنــوب ایــن کشــور را سنگرســازی
کــرده و احمقانــه اســت کــه کســی فکر کنــد حزب
اهلل از آن زمــان تــا کنــون ایــن ســنگرها را تقویــت
نکــرده اســت .حــزب اهلل توانایــی نظامــی خــود را بــا
دقــت و بــا تمرکــز منحصــر بــه فــرد طراحــی کرده
اســت :تــا زمانــی کــه موشــک هــا در ســرزمین
هــای اشــغالی و در شــهرک ســازی هــای اسـرائیلی
فــرود آینــد ،حــزب اهلل برنــده اســت .حــزب اهلل
معتقــد اســت کــه می توانــد بیشــتر از اسـرائیل درد
درگیــری را تحمــل کنــد و احتماال درســت اســت».
ایــن منبــع اسـرائیلی اســتراتژی مواجهــه بــا حــزب
اهلل را در ســه بخــش توصیــف کــرد:
• در یــک درگیــری واقعــی ،اس ـرائیل بــه جــای
نیروهــای حــزب اهلل کــه هــدف گیــری آنهــا دشـوار
اســت ،مــی توانــد کل کشــور لبنــان را بــه عن ـوان
یــک هــدف ثابــت هــدف بگیــرد •.راه حــل هــای
پیشــرفته ماننــد سیســتم دفــاع موشــکی گنبــد
آهنیــن در غــزه بــه خوبــی جـواب داده انــد ،اما هنوز
مشــخص نیســت که مــی توانــد در مقابــل عملیات
بزرگتــر و گســترده تــر حــزب اهلل دوام آورد یــا نــه•.
حمــات هوایــی گاه بــه گاه در ســوریه و گاه عـراق
بــا هــدف از بیــن بــردن ســامانه هــای پیشــرفته

تســلیحاتی پیش از رســیدن آنهــا به حــزب اهلل و به
لبنــان صــورت گرفتنــد .بــا این حــال ،ایــن حمالت
گاهــی اوقــات بــه کشــته شــدن نیروهای حــزب اهلل
انجامیدنــد و تهدیــد چرخــه حمالت تالفــی جویانه
را در پــی داشــتند.آوی کــه در جریان اشــغال جنوب
لبنان در ســال هــای  1978تــا  2000در این منطقه
کار مــی کــرد ،گفــت« :ایــن تلــه ای کــه ایرانــی هــا
بـرای مــا گذاشــتند ،جالــب اســت و اسـرائیل در 30
ســال گذشــته کورکورانــه در ایــن تلــه پــا گذاشــته
اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه اف ـراد جــدی
تــر در سیســتم امنیتــی اسـرائیل مــی داننــد تنهــا
مذاکـرات بــا ایـران مــی توانــد ایــن تهدیــد را از بین
ببــرد .ایرانــی هــا و حــزب اهلل ســطحی از بازدارندگی
ایجــاد کــرده انــد کــه اســرائیل در دهــه 1970
توانایــی تصــور آن را نداشــت .ایـران میلیاردهــا دالر
و  30ســال صــرف حمایــت از حــزب اهلل کــرده و
نتیجــه یــک عامــل بازدارنــده قدرتمنــد شــده بــه
ایــن معنــی کــه اگــر اسـرائیل بــه ایـران یــا برنامــه
هســته ای آن حملــه کنــد ،آنهــا هــم تــل آویــو یــا
شــاید حتی تاسیســات هســته ای اسـرائیل را هدف
خواهنــد گرفــت .امــا هــر دو طــرف مــی داننــد کــه
درگیــری در چنین ســطحی شــاید چندیــن مرتبه
بــه عنـوان تهدیــد مــورد اســتفاده قـرار بگیــرد ،امــا
فقــط یــک بــار رخ مــی دهــد و جنگــی بــزرگ را
در پــی خواهــد داشــت .ایـران از ایــن قابلیــت بــا بی
احتیاطــی اســتفاده نخواهد کــرد».

سیاسی

اولین واکنش حزباهلل لبنان
به انفجار بزرگ بیروت

حــزباهلل لبنــان بــا ابــراز همــدردی بــا خانواده
شــهدا و مجروحــان از همــه لبنانیهــا و
گروههــای سیاســی خواســت تــا بــا همبســتگی
و یکپارچگــی بــه عبــور از ایــن شــرایط ســخت
کمــک کننــد.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز بــه نقــل از فــارس
حــزباهلل لبنــان طــی بیانیـهای دربــاره انفجــار
مهیــب عصــر روز سهشــنبه در بیــروت بــا
ملــت لبنــان ،خانــواده شــهدا و مجروحــان
ابــراز همــدردی کــرد.
در بیانیــه حــزباهلل آمــده اســت« :بــه ملــت
لبنــان شــریف و خانــواده شــهدا و مجروحــان
همــدردی و احســاس ناراحتــی عمیــق خــود
بــه دلیــل ایــن فاجعــه ملــی بــزرگ کــه لبنــان
و لبنانیهــا را در شــرایط ســختی کــه کشــور
عزیزمــان در آن هســت هــدف قــرار داده ابــراز
میداریــم.
ایــن فجعــه دردنــاک و ویرانــی بــی ســابقه آن
و پیامدهــای خطرنــاک آن در ســطوح مختلــف
انســانی ،بهداشــتی ،اجتماعــی و اقتصــادی
همبســتگی و یکپارچگــی تمامــی لبنانیهــا و
همــه گروههــای سیاســی و اقــدام مشــترک
بــرای عبــور از ایــن رنــج دردنــاک را ضــروری
میکنــد.
مــا در ایــن رویــداد غــم انگیــز ،بــه تمامــی
کادرهــای درمانــی و پرســتانی ،گروههــای
کمکهــای بشردوســتانه ،گروههــای حفــظ
امنیــت و آتشنشــانان شــجاع بــه دلیــل
تالشهــای بزرگشــان بــرای نجــات و کمــک
،درود میفرســتیم و تمامــی امکانــات خــود
را در خدمــت مــردم شــریف و هموطنــان
عزیزمــان قــرار میدهیــم.
از خداونــد متعــال میخواهیــم کــه شــهدا
را غریــق رحمــت و مغفــرت کــرده و بــه
خانوادههایشــان صبــر و آرامــش دهــد و از
خداونــد میخواهیــم کــه بــه مجروحــان
شــفای عاجــل دهــد و بــه ملــت عزیزمــان
صبــر و پایــداری دهــد و کشــورمان در عبــور از
ســختیها و ناراحتیهــا پیــروز شــود».
در انفجــار مهیــب عصــر روز سهشــنبه در
بیــروت تــا کنــون مــرگ بیــش از  67نفــر
تاییــد شــده و نزدیــک بــه  3600نفــر نیــز
مجــروح شــدند .انفجــار بنــدر بیــروت ناشــی از
منفجــر شــدن همزمــان مقایــر زیــادی از مــواد
آتــشزا بــوده و بــه گفتــه شــاهدان عینــی،
ابتــداء انفجــار کوچــک و ســپس انفجــار شــدید
رخ داده اســت.
خبرگــزاری فرانســه گــزارش داد کــه شــدت
انفجــار در بنــدر بیــروت بهقــدری مهیــب
بــوده اســت کــه ســاکنان جزیــره قبــرس آن
را شــنیدهاند.
دیدهبــان زمیــن لــرزه اردن اعــام کــرد
کــه نیــروی انفجــار بیــروت معــادل نیــروی
زلزل ـهای بــا قــدرت  4.5ریشــتر بــوده اســت.

شدگان
تعداد کشته
ِ
انفجار لبنان اعالم شد
بــر اثــر انفجــار بنــدر بیــروت دســتکم ۱۰
نفــر کشــته شــدند.
در همیــن حــال بیمارســتان هــای لبنــان
از مــردم درخواســت کردنــد کــه بــرای
اهــدای خــون بــه مراکــز بیمارســتانی
مراجعــه کننــد.
مدیــرکل گمــرک لبنــان اعــام کــرد :ماده
نیتــرات باعــث وقــوع انفجــار در بنــدر
بیــروت شــده اســت و ســیلوهای غلــه
کامــ ً
ا در ایــن انفجــار تخریــب شــدند.
از ســوی دیگــر ،شــبکه الجزیــره قطــر بــه
نقــل از «مــروان عبــود» اســتاندار بیــروت
گــزارش داد :حجــم خســارت هــای ایــن
انفجــار بســیار زیــاد اســت.

