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حاشیه  -خبر

رونمایی از ترکیب جدید گلگهر

با آغاز نیم فصل دوم مس��ابقات لیگ برتر از جمعه این هفته 27
دی ،تی��م فوتبال گل گه��ر از ترکیب جدید خ��ود رونمایی می
کند .س��رمربی تیم فوتبال گلگهر در خص��وص بازیکنان جدید
تیم��ش گفت :برای تقویت تیم گلگهر به اتفاق مدیران باش��گاه
و همکاران��ش یک کار ش��بانهروزی انجام دادی��م و در نهایتدر
مورد  ۵بازیکن جدید به جمعبندی رس��یدیم .وی احمد موسوی
از تراکتور  ،رضا علیاری از نساجی مازندران ،احمدرضا زندهروح از
ماشینسازی ،میالد کمندانی از ملوان و یونس شاکری از تیم شهر
خودرو را به عنوان بازیکنان جدید تیم نام برد که با آغاز بازی ها
در ترکیب تیم قرار می گیرند.
| عکس :ظهیر صیدانلو |

مخالفت روسیه
با درخواست ترامپ

در پ��ی درخواس��ت دونال��د ترامپ ،رئی��س جمه��ور آمریکا از
کش��ورهای عضو برجام ب��رای خروج از این پیم��ان بینالمللی،
وزارت امور خارجه روس��یه با صدور بیانیهای اعالم کرد :روسیه
نه تنها موافق درخواس��ت رئیس جمهور آمریکا نیس��ت بلکه از
کش��ورهای باقیمانده در برجام درخواس��ت میکند همچنان در
این معاهده بینالمللی بمانند و از هر ظرفیتی برای حفظ توافق
هس��تهای اس��تفاده کنند .اخیرا ً رییس جمهور روسیه با سفر به
سوریه از کشورهای نزدیک به ایران خبرساز شد.

گوشه دیگری از دریای خروشان مردم استان کرمان در مراسم تشییع سردار سلیمانی

داستان زنده ماندن مسافر هواپیما

دوباره از مادر متولد شدهام

اردشیر زاهدی راجع به
سلیمانی چه گفت؟

علی مطهری نماینده تهران با بیان اینکه نباید انس��جام ملّی
پس از ش��هادت سردار س��لیمانی را خراب کرد ،گفت :خوب
اس��ت صدا و سیما صحبتهای اردش��یر زاهدی وزیر خارجه
دوران پهل��وی را پخش کند تا مردم بدانن��د حتی وزیر امور
خارجه رژیم س��ابق هم از مردم ای��ران دفاع و از رفتار آمریکا
اعالم انزجار میکند.
اردش��یر زاهدی پس از شهادت س��ردار سلیمانی در گفتگو با
بی بیس��ی ضمن تمجید از قاسم سلیمانی ،او را سرباز واقعی
وطن و در ردیف قهرمان نظامی دیگر کشورها نظیر برنارد الو،
مونتگومری ،ژنرال دوگل و داگالس مکآرتور قلمداد کرد.
وی گفت :قاس��م س��لیمانی ش��خصیتی بزرگ در معیارهای
جهانی و س��ربازی دالور ب��رای وطن ما بود و ن��ام او در رده
بزرگترین نوابغ نظامی جهان ماندگار خواهد ماند.

پس از س��قوط هواپیمای اوکراینی در بامداد
چهارشنبه نام یکی از مسافران که از پرواز جا
مانده بود در فضای مجازی پیچید.
کس��ی که بهخاطر جریمه پلی��س و توقیف
خ��ودرو اش نتوانس��ت به پرواز برس��د .این
مس��افر که واحد ش��هبازی ن��ام دارد و ۵۵
س��اله اس��ت در گفتوگو با خبرنگار باشگاه
خبرن��گاران گفت :س��اعت ۴:۳۰دقیقه صبح
پلی��س جلوی خودروی من را گرفت و گفت:
« خ��ودروی ش��ما توقیف اس��ت» .او افرود:

وقتی ک��ه جزئیات را جویا ش��دم ،گفتند به
خاطر خالفی زیاد باید خودروی شما توقیف
شود .شهبازی گفت :از آنجا که باید خودم را
به پرواز میرس��اندم ،به سرعت جریمه را به
صورت اینترنت��ی پرداخت کردم اما هنگامی
ک��ه قبض پرداخ��ت را به پلی��س ارائه دادم،
آنه��ا گفتند خودرو به نام ش��ما نیس��ت و
آن را تحوی��ل نمیدهیم؛ هر چ��ه که اصرار
کردم باید به پرواز برس��م قبول نکردند .من
در نهایت یک خ��ودروی عبوری گرفتم و به
س��مت فرودگاه رفتم ول��ی وقتی به فرودگاه
رسیدم هواپیما پرواز کرده بود!.
او افزود :خیلی ناراحت ش��دم ولی در مس��یر
بازگش��ت یکی از اقوام با م��ن تماس گرفت
و پ��س از اینکه ص��دای من را ش��نید ،ابراز

نگاه آخر

خوش��حالی کرد .م��ن که نمیدانس��تم چه
اتفاقی افتاده با تعجب پرسیدم چرا خوشحالی
میکن��د و آن وقت بود که متوجه ش��دم چه
اتفاقی افتاده اس��ت .س��رهنگ باقری رئیس
پلیس راهور استان مازندران هم که خودروی
این شخص را توقیف کرده بود ،اظهار داشت:
وقتی که این خودرو را توقیف کردیم ،راننده
آن خیلی ناراحت ش��ده ب��ود و تالش زیادی
میک��رد که هم��کاران ما را متقاع��د کند از
توقی��ف خودرو صرف نظر کنیم ،اما وقتی که
از سفر جا ماند و متوجه شد ،آن پرواز سقوط
کرده با ما تم��اس گرفت و از اقدام قانونی ما
تشکر کرد .این ش��هروند گرگانی ،زندهماندن
خ��ود را حکمت خ��دا دانس��ت و گفت :فکر
میکنم دوباره از مادر متولد شدهام.

چه بغضی میفشارد زین
مصیبتها ،گلوها را

جهان اینروزهای ما ،آبس��تن حوادث بس��یاری است .این چند روزه
ِ
آنقدر غبار خاکستری مرگ بر سرمان پاشیده است که شوربختانه،
ح��ال عمومی ایرانیان بههیچ وجه خوب نیس��ت .حجلههای ماتم و
سوگواری از این سو به آن سو گسترانده شدهاند .از ترور ناجوانمردانهی
شهیدسلیمانی تا از دست دادن هماستانیهای عزادار در مراسم تشییع
ایش��ان بر اثر ازدحام جمعیت تا س��قوطِ هواپیم��ای عازم اکراین در
شهریار و جان باختن انسانهای بیگناه ،هر کدام از این حوادث تلخ،
کمرشکن و تأثربرانگیز هستند .اما تلخترین حادثه که با پاسخ مناسب
نظامی میهنمان تالش شد مرهمی هر چند ناچیز
و بهجایِ نیروهای
ِ
بر آن گذارده ش��د ،به شهادت رس��اندن سپهبد قاسم سلیمانی بود.
در حقیقت اگر بخواهیم ب��ه واکاوی ماجرا بپردازیم ،بیتردید آنچه
زبونی آمریکاییها در دوسویهی
مشهود و ملموس است ترس ،عجز و
ِ
این ماجرای تلخ است .از منظر نخست ،اقدام رذیالنهی آنان در ایجاد
این فاجع ه و س��ویهی دیگر ماجرا ،مدیری��ت خردمندانهیِ بحران و
مدافعان وطندر حمله
تصمیم عقالنی ،س��نجیده و حسابش��دهی
ِ
پادگان «عیناالس��د» به مثابه اس��تراتژیکترین پایگاه
موش��کی به
ِ
نظامی متجاوزان آمریکایی در عراق است.
این اقدام تا آن میزان ،ارزش��مند و غرورآفرین است که  24ساعت از
ناتوانی ترامپ را به عنوان رییس جمهور
این واقعه نگذش��ته بود که
ِ
یک کش��ور ابرقدرت برمال ساخت و به برکت خون شهید سلیمانی،
اصلی این
جبروت آمریکاییها در آنی دود ش��د و به هوا رفت .علت
ِ
گران مجربِ مسائل خاورمیانه کام ً
ال
ناتوانی بر کارشناس��ان و تحلیل ِ
دفاعی قابلتأمل
واضح است و آن آس��یبپذیری آنها در برابر توان
ِ
و بازدارندهیِ ایران اس��ت که قدرتمندترین کش��ور دنیا را به چالش
کشیده است .کش��ورهای بسیاری هستند که آمریکا به کمتر از این
وقایع به کش��ور آنان تعرض کرده اس��ت« .معمر قذافی» رهبر سابق
لیبی ،همین اواخر ،درحالی که دستها را به نشانهی تسلیم و انفعال
باال برده بود و عم ً
ال تمام تجهیزات هس��تهای و دفاعی خود را از کار
ِ
نهایت سازشکاری ،آنها را
انداخته و برای اثبات ُحسن نیت خود در
کام ً
ال به غربیها واگذار کرده بود ،یکروز صبح که از خواب بیدار شد،
عراق
دید که کش��ورش ،لگدکوبِ س��ربازان آمریکایی و (ناتو) است.
ِ
تحت حکومت صدامحسین نیز جوالنگاه نظامیان متجاوز غربی شد،
در حالی که برخالف ادعای آنها که عراق را به بهانه داش��تن سالح
شیمیایی مورد حمله قرار دادند و شخم زدند ،هیچ چیز پیدا نکردند.
موارد متعدد تاریخی از این دست بسیار است و میتوان شواهد بسیار
آورد که از حوصلهی این مقال خارج است .با این تفاسیر از خشونت
ددمنش��ی آمریکاییها که به راحت��ی به نقض قوانین
و س��بوعیت و
ِ
حقوقبش��ری میپردازند اما در برابر عظمت ایران ،دس��ت از پا خطا
نکردند .یکبار دیگر این وقایع را مرور می کنیم :آمریکا برای اهداف
ب ِ قلوب
ش��یطانی خود مجبور به حذفِ این س��ردار پاکب��از و محبو 
ایرانیان شد اما حمله متقابل موشکی ایران ،روان داغدیده و آزردهی
ترامپ و استیصال
مردم را تا حدودی التیام بخش��ید و عقبنش��ینی
ِ
او از پاس��خ ،آخرین ِ
برگ کارنامهیِ افتخاراتِ ستایشبرانگی ِز سپهب ِد
شهید حاجقاسم سلیمانی بود /روانش شاد

