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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین 
مطرح کردند

بشارت پیروزی های بزرگتر از به زانو درآوردن 
۴۸ساعته رژیم صهیونیستی

دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین و هیأت همراه با رهبر انقالب دیدار 
کرد.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز 
)دوشنبه( در دیدار آقای زیاد الَنخاله دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین و هیأت همراه 
تأکید کردند: فلسطین با قدرت خواهد ماند و به لطف الهی در آینده نه چندان دور، 

پیروزی نهایی ملت فلسطین محقق خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به یک معادله روشن در قضیه فلسطین گفتند: 
براساس این معادله اگر مقاومت کنید پیروز خواهید بود و اگر مقاومت نکنید پیروزی 
نخواهید داشت اما به فضل الهی، مردم فلسطین در مبارزه با رژیم صهیونیستی 

تاکنون مقاومت کرده و پیروز بوده اند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: پیروزی مردم فلسطین در سال های اخیر، به معنای 
توانایی تشکیل حکومت در تل آویو نبوده است که البته این موضوع نیز به فضل 
پروردگار محقق خواهد شد، بلکه پیروزی اصلی این بوده است که رژیم صهیونیستی 
که ارتش های عربی نتوانستند آن را شکست دهند، به وسیله مردم فلسطین و 
گروه های مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهی پیروزی های بزرگ تری نیز خواهید 

داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: رژیم صهیونیستی که در دو جنگ 
قبلی با گروه های مقاومت، در برهه ای بعد از ۲۲ روز و در برهه ای دیگر بعد از ۸ روز 
درخواست آتش بس کرد، در آخرین درگیری، بعد از ۴۸ ساعت خواستار آتش بس  

شد و این، یعنی به زانو درآمدن رژیم غاصب صهیونیستی.
رهبر انقالب اسالمی، این اتفاقات را بسیار مهم و از الطاف الهی بر شمردند و 
تأکید کردند: علت پیروزی های مستمر ملت فلسطین در سال های اخیر، ایستادگی 
و مقاومت بوده است در آینده و تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و 

زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به فشارهای سنگین جبهه استکبار به جمهوری 
اسالمی ایران گفتند: این فشارها هرگز موجب نخواهد شد تا ما از وظیفه الهی، دینی 

و عقالنی خود در حمایت از فلسطین منصرف شویم.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از مقاومت و 
مبارزات جهاد اسالمی فلسطین، شفای هرچه زودتر آقای دکتر رمضان عبداهلل دبیر 

کل سابق جهاد اسالمی را از خداوند متعال مسألت کردند.
در این دیدار آقای زیاد الَنخاله دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین نیز ضمن ارائه 
باالی  آمادگی های  و  توانایی ها  و  اشغالی  فلسطین  تحوالت  آخرین  از  گزارشی 
گروههای مقاومت گفت: مردم غزه با وجود همه فشارها، در مقابل رژیم صهیونیستی 
و طرح موسوم به »معامله قرن« ایستاده اند که نمونه بارز آن استمرار تظاهرات 

هفتگِی »جمعه بازگشت« است.
رژیم  مقابل  در  فلسطین  اسالمی  مقاومت  اخیر  پیروزی  به  همچنین  وی 
صهیونیستی و درخواست این رژیم برای آتش بس بعد از ۴۸ ساعت، اشاره کرد 
و افزود: امروز توانایی ها و قدرت مقاومت اسالمی فلسطین بیش از هر زمان دیگر 
است، به گونه ای که اگر جنگی رخ دهد، تل آویو و همه شهرها و شهرک های رژیم 

صهیونیستی در تیررس هزاران موشک مقاومت قرار خواهند داشت.

سید حسن خمینی:

تردیدی نیست نقاط ضعفی وجود دارد
یادگار امام راحل با تاکید بر »کنار زدن یأس از جامعه« در 40 سالگی انقالب 
اسالمی، گفت: یکی از شروط اصلی وجود امید، این است که مردم احساس 
کنند اگر باید تغییری دهند، توانایی چنین کاری را دارند؛ اینکه جلوی 
تغییراتی که به هر علتی خواسته جامعه است -ولو من نمی پسندم- گرفته 
شده و مقابل آن تغییرات، با روشی آمرانه ایستادگی شود، نتیجه ای در 

برندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از جماران، حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی 
در دیدار مدیرمسئول، سردبیر و اعضای تحریریه روزنامه 19 دی قم، ترویج باطل یا 
تهدید به غوغاساالری را از آفت های امروزین برخی رسانه های مکتوب عنوان کرد 
و با اشاره به تأثیرپذیری این رسانه ها از واسطه های جدید ارتباط جمعی گفت: در 
دوران قدیم تنها روزنامه ها وظیفه خبررسانی را بر عهده داشتند، اما بعدها که رادیو و 
تلویزیون آمد، آنها این کار را بهتر به دوش انجام می دادند؛ به نحوی که مخاطب خبر 
را می خواند، فیلم آن را می دید و ضمنا زودتر از روزنامه ها باخبر می شد؛ در نتیجه 
روزنامه ها وظیفه انتشار خبر تفصیلی را بر عهده گرفتند و خبرهای اجتماعی تر و با 
جهت دهی و مخاطبین خاص تری را انتخاب کردند. در این میدان جدید، روزنامه 
هایی در این زمینه موفق بودند که تکلیف خود را با مخاطبین شان مشخص کردند.

وی سپس به سیر تاریخی سرنوشت مطبوعات در جریان رقابت با شبکه های 
تلویزیونی و شبکه های اجتماعی اشاره کرد و با اشاره به اینکه تدریجا رسالت رشانه 
های کاغذی از »خبررسانی« به »تحلیل« تغییر یافت، گفت: سوال اینجاست که در 
چنین فضایی باید چه اقدامی انجام داد؟ آیا این به معنای پایان روزنامه نگاری است؟ 
یعنی باید بگوییم عصر روزنامه و روزنامه نگاری تمام شده؟ یا باید بگوییم که روزنامه 

نگاری خبر محور تمام شده است؟
وی افزود: امروز مشکلی که وجود دارد، بحث »اعتماد به خبر« است. شبکه های 
اجتماعی علیرغم قدرتی که دارند، اما در اینکه کدام خبر در آنها راست و کدام دروغ 
است، تردید وجود دارد. مثال در آمریکا وقتی کسی به طور قطع قسم می خورد، 
باید قسم بخورد که اوالً راست می گوید، دوم همه راست را می گوید و سوم اینکه 
جز راست نمی گوید. ولی ما امروز در فضای مجازی، با مجموعه ای از راست ها 
مواجهیم که دروغ نیستند و می توان تصویر آنها را نیر مشاهده کرد؛ آنهایی هم که 
دروغ هستند معموالً کسی به آنها اعتنایی نمی کند. اما آیا همان خبرهای درست 
نیز »همه«ی خبر راست است؟یعنی اگر دوربین را عقب تر ببریم نیز فقط همین 

است یا اینکه تنها قسمتی از آن است؟!
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مواردی که این روزها باعث تمسخر قشر 
روحانیت می شود، به دلیل بیان این سنخ موارد است، یادآور شد: ما امروز در 
فضای رسانه با آمیختگی دوغ و دوشاب مواجهیم و به تدریج هر مقدار که پیش 
می رویم، این روند پررنگ تر می شود و تا جایی جلو می رود که دیگر کسی به 
هیچ چیزی اعتماد نمی کند. به نحوی که قباًل می گفتند به گوش خود اعتماد 
نکن، اما به تدریج وضع به جایی می رسد که انسان دیگر به چشمانش هم نمی 

تواند اعتماد کند!

اخبار
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حجت االسالم علی اکبری امام جمعه موقت تهران شد
حجت االسالم شیخ محمدجواد حاج علی اکبری از طرف رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. به گزارش ایسنا، ستاد نماز جمعه تهران اعالم کرد: حجت االسالم شیخ محمدجواد حاج علی اکبری از طرف رهبر 

معظم انقالب اسالمی به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. نماز جمعه این هفته تهران )14 دی 97( به امامت حجت االسالم حاج علی اکبری در مصالی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

تأملی بر چرایی استعفای قاضی زاده هاشمی

محمدباقر نوبخت+علی نوبخت= استعفای وزیر
اصرار یک نماینده ای که برادر یکی از دولت مردان صاحب 
نام است بر برادری اش، زمینه ساز اتفاقی بی سابقه شده 
از  از جنس حمایت بی حد و حصر فردی  اتفاقی  است. 
برادرش در یک زد و خورد خیابانی؛ همان رفتاری که در 
کوچه و خیابان »باالخواه کسی در آمدن« نامیده می شود.

اصرار یک نماینده ای که برادر یکی از دولتمردان صاحب نام 
است بر برادری اش، زمینه ساز اتفاقی بی سابقه شده است. اتفاقی 
از جنس حمایت بی حد و حصر فردی از برادرش در یک زد 
و خورد خیابانی؛ همان رفتاری که در کوچه و خیابان »باالخواه 

کسی در آمدن« نامیده می شود.
به گزارش »تابناک«؛ یکی دو روز پیش، زمانی که خبر رسید 
قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
حاشیه سفرش به استان کهگیلویه و بویراحمد برای افتتاح چند 
پروژه عمرانی، از برخی موارد از جمله بی توجهی سازمان مدیریت 
انتظار هر  انتقاد کرده،  بازنشستگان  برنامه ریزی به مطالبات  و 
واکنشی را می شد داشت، اال ورود یک نماینده مجلس به ماجرا؛ 
ماجرایی که نقد یک مقام دولتی از عملکرد یک نهاد دولتی دیگر 

بود.
اما ماجرا از چه قرار است و وزیر چه گفته که نیازمند پاسخ 
دادن به نظر رسیده است؟ بیایید برش هایی از سخنان قاضی زاده 
هاشمی را که بعد از افتتاح بیمارستان شهید جلیل یاسوج، ظهر 
جمعه در شورای اداری استان حضور پیدا کرد و با ایشان سخن 

گفت، مرور کنیم.
تا  خواست  استان  مدیران  از  نشست  آن  در  بهداشت  وزیر 
محدودیت های سازمان ها و دولت را صادقانه با مردم در میان 
افزود: در چهل سال گذشته در استان کهگیلویه و  بگذارند و 
بویراحمد، کار های زیادی انجام شده، با این حال مردم این استان 
مثل همه کشور در حوزه رفاه اجتماعی مشکالتی دارند که باید 

مسئوالن پاسخگوی آن ها باشد.
ادامه در راستای عمل به توصیه خود، گفت: برخی  وی در 
بازنشستگان نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود گالیه دارند که 
بحث پرداخت این مطالبات وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
است. پرداخت این مطالبات حق بازنشستگان و بر عهده دولت 
است، اما مسئوالن باید به کسانی که نتوانسته اند مطالبات خود را 
دریافت کنند صادقانه بگویند »نداریم«. امیدوارم بتوانیم به نحوی 

عمل کنیم که رضایتمندی مردم را از دست ندهیم.
قاضی زاده در ادامه با اشاره به برخی مشکالت حوزه سالمت، به 
تقاضای کار از طرف برخی جوانان جویای کار در حاشیه مراسم 
افتتاح بیمارستان اشاره کرد و گفت: در چهل سال گذشته اگر 
پدران ما نه گفتن را آموخته بودند، بسیاری از مشکالت حل 
می شد. وعده ها و تبلیغات انتخاباتی و خطبه های نماز جمعه ها در 

افزایش تقاضا ها بی تأثیر نبوده است. اگر تقاضا را افزایش دهیم و 
نتوانیم از عهده انجام آن برآییم و پاسخ بدهیم همه نظام متهم به 
ناکارآمدی می شود. می توانیم صادقانه مشکالت را با مردم در میان 

بگذاریم و بگوییم نمی توانیم.
بیان این دست انتقادات و اظهارات، اما با واکنش عجیبی مواجه 
شد. واکنشی از جنس مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس که 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان است و مدعی  است آن بخش 
از سخنان وزیر که در خصوص مشکالت بازنشستگان مطرح شده، 
از جنس تحریک بازنشستگان است و وزارت بهداشت و درمان 

نمی تواند ایرادات را بر گردن سازمان برنامه و بودجه بیندازد!
سخنانی از جنس حمله به وزیر، با اتکا به یک بخش کوچک 
از سخنان وی و در عین حال، دفاع از سازمان برنامه و بودجه در 
این خصوص. سخنانی که اگر بدانیم گوینده آن »علی نوبخت«، 
برادر »محمدباقر نوبخت«، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور است، جالب تر به نظر می رسد، چون حکایت از دفاع تمام 
قد یک نماینده از برادر دولتمردش دارد که قاضی زاده، عملکرد 

نهاد تحت امر وی را نقد کرده است! اگر ماجرا برایتان جالب شده، 
شاید بد نباشد، بخشی از سخنان این نماینده در نقد وزیر را مرور 
کنید: »هفته گذشته طی جلسه ای در این کمیسیون ]کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی[درباره مسائل بودجه ای 
وزارت بهداشت، بنده به عنوان یک کارشناس به مسئوالن مربوطه 
اعالم کردم پول اختصاصی دولت به بخش سالمت کافی بوده و 
حتی زیادی هم هست. وزارت بهداشت و درمان طی این مدت به 
دلیل عدم مدیریت منابع و رعایت نکردن قانون به ظاهر پول کم 
آورده است، در صورتی که دولت 1۰ درصد از منابع عمومی خود 
را صرف بخش سالمت کرده که این رقم در بسیاری از کشور ها 

بسیار پایین تر از این حد است.«
علی نوبخت که تمام تالشش را برای نقد وزیر و وزارت بهداشت 
به کار بسته و تلویحا تأکید دارد که در بودجه، بیش از میزان مورد 
نیاز به وزارت بهداشت اختصاص داده شده، در ادامه می گوید: »در 
الیحه بودجه سال 9۸ یک ردیف بودجه هم برای طرح تحول 
سالمت قرار داده شده که از دیدگاه بنده اضافه کاری است... وزیر 

بهداشت و درمان نباید با این گونه سخنان بازنشسته ها را تحریک 
کند؛ با وجود آنکه وی عضو دولت است، علیه دولت صحبت 

می کند که به لحاظ اخالقی درست نیست.«
نگوییم بی سابقه( رقم  )اگر  اتفاقی کم سابقه  ترتیب  بدین 
می خورد که در آن، یک نماینده از اینکه دولتمردی دولت را نقد 
کرده، داد سخن در داده و این رفتار را غیراخالقی خوانده است؛ 
اظهار نظری که له آن بخشی از دولت است که برادر این نماینده 
عهده دار امور آن است و علیه فردی بیان شده که برادر این نماینده 
را در یک مسأله خاص، به نوعی مقصر جلوه داده است؛ مسأله ای 
پیرامون پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان که از سال 1۳9۴ 

معوق مانده و رها شده است.
تبریک صمیمانه آقای نماینده به برادرش که در متن تاکید شده 

از سر حب برادری نیست!
که  ـ  مناقشه  مورد  مسأله  خصوص  در  است  کافی  اکنون 
مطالبات بازنشستگان، یعنی قشری از قشرهای حداقلی بگیر 
است ـ و بحران اقتصادی حاکم بر کشور مداقه کنیم تا با این 
پرسش روبه رو شویم که چگونه یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، اشاره یک مقام به این مسأله و تأکید بر ضرورت حل آن 
را »تحریک بازنشستگان« خوانده است، به جای آنکه برای رفع این 

مشکل تدبیری بیندیشد یا پیشنهادی ارائه دهد؟
همه این ها در حالی است که با توجه به مشکالت معیشتی 
تحمیل شده به مردم در ماه های اخیر و یادآوری وعده و وعید هایی 
که سال گذشته و در پی شکل گیری اعتراضاتی پرشمار و پردامنه، 
اما پراکنده در کشور، به مردم داده شد، رسیدگی به امور معطل 
و  نهاد ها  مانند پرداخت معوقات، در دستور کار همه  مانده ای 
مسئوالن قرار گرفته بود و بنابراین، باید نمایندگان مجلس پیگیر 
چرایی پرداخت نشدن مطالبات مورد اشاره وزیر از امثال سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی باشند. سازمانی که بسیاری از کارشناسان 
بر این باورند در اصالح ساختاری دولت، بیش و پیش از دیگر 
نهاد ها ضرورت تغییر آن احساس می شد، اما این گونه نشد تا 
شاهد تغییر و تحوالت در وزارت خانه مختلف باشیم و اشکاالت 
بودجه ای برجای بماند و همچنان آثار سوء آن خودنمایی کند؛ آثار 
سوئی که با ارائه الیحه بودجه سال آتی، بیش از پیش نمایان شده 

و گاه تنش زایی می کند.
نشانه هایی شوم که از جمله آنها، خبری است که امروز مخابره 
شد و حکایت از استعفای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
داشت. خبر جدا شدن یکی از موفق ترین وزرای کابینه از دولت 
که حتی برخی نقد همکارانش در دولت را تاب نمی آورند و بر وی 
می تازند. وزیری که ظاهرا برادران نوبخت در هدایتش به در خروج 
اصرار دارند؛ یکی با عدم تصویب بودجه مورد تقاضای وی و دیگری 

با زیر سؤال بردن همه دستاورد های وی برای دفاع از برادرش!

حاج قاسم سلیمانی: 

نباید علیه محسن رضایی عقده گشایی کرد 
وی با بیان اینکه عملیات کربالی 4 عملیات اصلی بود نه فرعی، اظهار داشت: 
برنامه ریزی کردیم و در طول  برای آن  ما عملیات هایی داشتیم که در سال 
پنج، شش ماه برای آن کار می کردیم اما به موفقیت نرسیدیم. عملیات رمضان 
هم تا حدود اهداف اساسی رسیدیم اما به نتیجه نرسید. در والفجر مقدماتی 
که کارهای فراوانی پیرامونش صورت گرفت اما به نتیجه نرسید. ما پنج، شش 
عملیات داشتیم که منجر به موفقیت نشد لذا ما در جنگ عملیات موفق و 

ناموفق داشتیم.
پس از سخنان سردار قاسم سلیمانی در برنامه حاال خورشید درباره جنجال های مطرح 
شده در برنامه حاال خورشید، محسن رضایی نیز در این برنامه به توضیح ابعاد و پشت 

پرده ماجرا پرداخت.
به گزارش »تابناک«؛ پس از حواشی مطرح درباره توییت سردار محسن رضایی، برنامه 
حاال خورشید به بررسی این رویداد با حضور سردار قاسم سلیمانی و سردار محسن رضایی 

پرداخت.
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و از فرماندهان لشکر ۴1 ثاراهلل 
در دوران دفاع مقدس، صبح امروز در برنامه »حاال خورشید«، درباره صحبت های اخیر 
پیرامون عملیات کربالی ۴ و توئیت اخیر محسن رضایی، اظهار داشت: در موضوعی که 
بیان می شود، نباید شخصیتی که در هشت سال دفاع مقدس فرماندهی جنگ را بر عهده 

داشته است، مورد انتقاد و حتی عقده گشایی و شماتت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه عملیات کربالی ۴ عملیات اصلی بود نه فرعی، اظهار داشت: ما 
عملیات هایی داشتیم که در طول سال برای آن برنامه ریزی کردیم و در طول 6،5 ماه 
برای آن کار می کردیم اما به موفقیت نرسیدیم. عملیات رمضان هم تا حدود اهداف اساسی 
رسیدیم اما به نتیجه نرسید. در والفجر مقدماتی که کارهای فراوانی پیرامونش صورت 
گرفت اما به نتیجه نرسید. ما 5،6 عملیات داشتیم که منجر به موفقیت نشد لذا ما در جنگ 

عملیات موفق و ناموفق داشتیم.
وی افزود: عملیات کربالی ۴ جزو عملیات اصلی بود اما اینکه چرا عملیات لو رفت باید 
بگویم جمعی تصمیم گیرنده برای جنگ بودند و منطق نظامی وجود دارد و ما در همه 
عملیاتها نسبتی از لورفتگی را داشتیم، مثال عملیات والفجر ۸ که غافلگیرانه بود من در کنار 
رودخانه بودم و دیدم وقتی غواصان به آب زدند دشمن در حال شلیک به رودخانه است لذا 

اگر ما چنین تصوراتی را مبنا قرار می دادیم هیچ عملیاتی را نمی شد انجام داد.
سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: وقتی در حین عملیات کربالی ۴ با مواجهه شدید 
دشمن مواجه شدیم و فهمیدیم امکان مقابله و عبور از ام الرصاص وجود ندارد، تصمیم گیری 

شد که عملیات متوقف شود.
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه وقتی در فاصله کمتر از 15 روز عملیات کربالی 
5 را انجام دادیم و بزرگترین موفقیت را کسب کردیم، گفت: آن زمان هم ما با عملیات 
موافق نبودیم و بحث می کردیم اما مرحوم آقای هاشمی اصرار داشتند که عملیات انجام 
بگیرد. در عملیات کربالی 5 تصور این بود که دشمن در آنجا هم هوشیار است و فرماندهان 

موافق نبودند اما فرماندهی جنگ موافق عملیات بود.
وی افزود: تصور دشمن از هنگام انجام عملیات کربالی 5 که ما توانستیم خود را کناره 
بصره برسانیم، این بود که کربالی ۴ عملیات فرعی بوده و این تصور در دشمن وجود 
داشت. سردار سلیمانی با بیان اینکه جنگ به اندازه کافی منطق برای دفاع از خودش 
دارد، اظهار داشت: جنگ ما مردمی و معنوی ترین جنگ بود. من همه جهادها را دیدم و 
هیچ جهادی به پاکی جهاد ما نیست. ما فرماندهی بزرگ، حکیم و جامع الشرایط مثل امام 
داشتیم که با کسی رودربایستی نداشت. وی در جمع بندی صحبت هایش خاطرنشان کرد: 
اوال اینکه نمی توان عملیات را به بهانه اینکه دشمن آن را فهمیده لغو کرد و نمی توانیم 
این را مبنا قرار دهیم، در این صورت هیچ عملیاتی نمی توانستیم انجام دهیم. مثال عملیات 
بیت المقدس هم لو رفته بود، شب عملیات فتح المبین که به پای عملیات رفتیم مجبور 
شدیم برگردیم و به همین دلیل براین مبنا هیچ عملیاتی قابل انجام نبود. ثانیا وقتی با 
سرعت 15 روز بعد عملیات کربالی ۴، کربالی 5 را انجام دادیم و ما را به کناره بصره رساند، 

دشمن متوجه شد کربالی ۴ فریب بوده و عملیات کربالی 5 اصلی بوده است.
سردار سلیمانی افزود: دشمن وقتی که کربالی 5 را انجام دادیم و به کانال ماهی 

رسیدیم، به این نتیجه رسیدند که عملیات کربالی ۴ فریب بوده حتی در کربالی 5، 
تک فریب انجام دادیم تا عملیات موفق شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هیچ وقت 
نگاه نمی کردیم در صحنه مقابل چه اتفاقی می افتد. در عملیات کربالی یک و آزادسازی 
مهران شاید چندان این عملیات را جدی نمی دانستیم اما وقتی آقای هاشمی گفت امام 
فرمودند "به بچه ها بگویید که مهران را پس بگیرند"، این انگیزه ای برای ما شد و هیچ 
وقت جنگ درگیر موضوعات نفسانی نبود. محسن رضایی: بحث فریب بودن عملیات ها و 
اینکه از کربالی ۴ به والفجر ۸ تعمیم می دهند، درست نیست محسن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که در برنامه حاال خورشید حاضر شده بود درخصوص توییت 
اخیر خود درباره کربالی ۴ گفت:  اظهاراتی که سردار قاسم سلیمانی در این زمینه داشت 
را تأیید می کنم. وی نیز در این عملیات نقش موثری داشت. لشکر ۴1 ثاراهلل از لشکرهای 
عمل کننده عملیات کربالی چهار بود و در عملیات کربالی 5، نیز از لشکرهای موفق بود.
وی با بیان اینکه ما در هیچ عملیاتی در دفاع مقدس غافلگیری 1۰۰ درصد نداشتیم، 
ادامه داد: عراق در زمان جنگ نه تنها بر تانک، توپخانه و هواپیما مسلط بود؛ بلکه از لحاظ 
اطالعاتی، سیستم اطالعاتی تمام دنیا در اختیارش بود و منافقین نیز از خانه های ما در 

تهران، اهواز و کرمانشاه  اطالعات جمع آوری می کردند و به صدام می دادند.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه ما در شرایط لو رفتگی 
پیروزی هایی در جنگ به دست آوردیم که این از افتخارات جنگ بود،گفت: زمانی که همه 
چشم ها بر ما متمرکز بود این جنگ را به پیروزی رساندیم. بحث لو رفتن اتفاقا از افتخارات 
جنگ است. از این بعد ما نمی توانستیم حالت غافلگیری 1۰۰ درصدی داشته باشیم و 

جنگ را در محیط لورفتگی با موفقیت به پایان رساندیم.
رضایی با بیان اینکه هر سال دی ماه با یک داستان تکراری مواجه می شویم و آن اینکه 
"عملیات کربالی ۴ لو رفته است، هزاران نفر شهید شدند و فرماندهان ما توجهی به جان 
بچه های مردم نداشتند"، اظهار داشت: بنده یک توئیت زدم و خواستم از یک زاویه دیگر 

به این موضوع نگاه کنیم.
خواستم از یک زاویه دیگر به این موضوع کربالی 4 نگاه کنیم

وی ادامه داد: نظرم این بود که ما عملیات کربالی ۴ را تبدیل به فریب کردیم و چند 
روز بعد یک عملیات بزرگتر انجام شد که برداشتهای متفاوتی از این گفته بنده ایجاد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عملیات کربالی ۴ برای این انجام شد 
که ابتدا قرار بود از اروند عبور کنیم اما وقتی دیدیم این اتفاق نمی افتد از شلمچه عبور 
کردیم، عنوان کرد: پس از 9 ساعت از آغاز عملیات بحث عقب نشینی مطرح شد. عملیات 
کربالی ۴ عملیات اصلی بود اما عملیات بزرگ نبود. پس از آغاز عملیات، قدری تأمل 

کردیم تا تصمیم گیری کنیم که آیا عملیات ادامه پیدا کند یا خیر؟
رضایی با بیان اینکه برخی از عملیات ها ۲۰ روز و برخی از عملیات ها مانند فاو نیز 75 
روز ادامه داشت، اضافه کرد: برخی عملیات ها چندین مرحله داشت و عملیات کربالی ۴ 

نیز یکی از عملیات های اصلی بود.
 تنها 40 گردان در کربالی 4 وارد عمل شدند

وی با بیان اینکه قرار بود ۲6۰ گردان در عملیات کربالی ۴ حضور داشته باشند، ادامه 
داد: در مرحله اول قرار بود 6۰ گردان وارد عمل شود که تنها ۴۰ گردان وارد عمل شد و 

۲۰ گردان وارد نشد.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با تأکید بر اینکه از ابتدا قرار نبود، عملیات 
کربالی ۴ تبدیل به عملیات فریب شود، ادامه داد: ۲۴ ساعت بعد از آغاز عملیات، این 

عملیات تبدیل به فریب شد.
رضایی با بیان اینکه جوانانی که به بنده در آن توئیت ناسزا می دهند را می بوسم، گفت: 
امروز نباید خبرهای حاشیه ای را مطرح کنیم و باید به معیشت و اقتصاد مردم فکر کنیم؛ 
البته به برخی از اظهارات سیاسیون نیز پاسخ نمی دهم. آنها و مسئوالن باید دست به دست 

هم بدهند و معیشت مردم را ساماندهی کنند.
وی در توضیح اینکه عملیات کربالی ۴ چگونه تبدیل به عملیات فریب شد، عنوان کرد: 
پس از آغاز عملیات این نکته به ذهن ما رسید که درگیری را قطع کنیم و تا اهواز نیروها را 
عقب ببریم. از طرف دیگر از شیوه تبلیغات که بعد از هر عملیات از آن استفاده می کردیم، 

استفاده کنیم؛ یعنی مارش پیروزی زدیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه گفته می شود عملیات کربالی ۴ 
تصمیم شخصی او بوده است،گفت: امام خمینی)ره(، شورای عالی دفاع و مرحوم هاشمی 
رفسنجانی و آقای حسن روحانی از عملیات خبر داشتند، چون آقای هاشمی و روحانی از 

بوشهر به صورت زمینی به محل عملیات آمدند.
رضایی با اعالم اینکه فرماندهان رده باالی جنگ از انجام عملیات کربالی ۴ اطالع 
داشتند، اظهار داشت: در رده فرماندهان پایین هم به صورت جمعی تصمیم گرفتیم، چرا 
که اساسا شیوه من در جنگ اقناپذیری بود و تصمیم درباره عملیات کربالی ۴ به صورت 

جمعی گرفته شد.
فرماندهان رده باالی جنگ از انجام عملیات کربالی 4 اطالع داشتند

وی به ذکر خاطره ای از زمان پس از عملیات کربالی ۴ اشاره کرد و گفت: بنده به 
آقای زارعی که مسئول شنود بود گفتم که ببینید عراقی ها پس از عقب نشینی نیروها 

چه می گویند.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس ادامه داد: شنودی از ستاد کل عراق را که 
انگلیسی ها به آنها داده بودند را کشف کرده بودیم و به دانشگاه صنعتی شریف دادیم که 
آن را مهندسی معکوس کند. در ۴ سال آخر صحبتهای به کلی سری آنها را نیز شنود 

می کردیم.
رضایی اضافه کرد: زارعی به بنده گفت که عراقی ها می گویند، ایرانی ها دارند عقب 
نشینی می کنند. بنده به دوستان گفتم در ساحل نیز نیروهای خود را 5۰ درصد کم کنید. 
در سه روز اول عراقی ها مشکوک بودند اما پس از چند روز دستور مرخصی به نیروهای 

خود دادند و به مرخصی رفتند.
وی ادامه داد: پس از عملیات کربالی ۴، زمانی که می خواستیم، عملیات کربالی 5 را 
انجام دهیم برخی از فرماندهان در مقابل بنده ایستادند و گفتند کربالی 5 را بار دیگر در 

همان منطقه ای که کربالی 5 انجام شده می خواهیم انجام دهیم؟!
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر خاطره ای دیگر از عملیات کربالی 5 گفت: 
زمانی که این عملیات انجام شد و نیروهای ما به سمت عراق رفتند، بچه ها یک سرتیپ 
عراقی که تا ساعت 1۲ شب پیش زن و بچه اش بوده و به او گفته بودند که با هر وضعیتی 
شده به قرارگاه خود برسد، چون تیپ او از بین رفته بود را اسیر کرده بودند و با همان 

وضع او را آورده بودند.
985 نفر در عملیات کربالی 4 شهید شدند

رضایی با تأکید بر اینکه عملیات کربالی 5 محصول فریب در کربالی ۴ بود، اضافه 
کرد: در چهار روز ابتدایی عملیات کربالی ۴ شهدا 991 نفر اعالم شد اما در روز چهاردهم 
یعنی 17 دی ماه پس از آمارگیری نهایی مشخص شد 9۸5 نفر آمار نهایی شهداست. این 

درحالی بود که در کربالی 5 ما سه تا چهار هزار شهید داشتیم.
وی تصریح کرد: از مزایای عملیات های کربالی ۴ و 5 این بود که جهانیان برای اولین بار 
بود که فهمیدند، صدام نمی تواند دیواری در مقابل ایران باشد و پس از آن بود که قطعنامه 
59۸ صادر شد. فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه اگر عملیات 
کربالی ۴ نبود کربالی 5 نیز شکل نمی گرفت و دشمن به فاو حمله می کرد، افزود: اگر این 
اتفاق نمی افتاد جنگ تا به امروز ادامه داشت و غائله کویت و عراق شکل نمی گرفت. امروز 
نیروهای ما و عراق در پشت مرزها آماده جنگ بودند و پایان جنگ هم کمتر از آزادسازی 
سرزمین ها نبود. رضایی تصریح کرد: سعی می کنم پس از این در توئیتر کمتر صحبت 
کنم و در فضای بازتر اظهار نظر کنم تا شبهاتی پیش نیاید. وی با تأکید بر اینکه شرایط 
کشور امروز شرایط بسیار حساسی است، ادامه داد: از سیاسیون انتظار نداشتم که اینگونه 
به بنده پاسخ دهند. قصد رویارویی با آنها ندارم و به آنها پاسخی هم نمی دهم؛ اما از آقایان 
درخواست دارم، حاشیه سازی نکنند و به معیشت مردم توجه کنند و مراقب دشمن باشند.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در توضیح کلمه فریب استفاده شده 
در توئیترش گفت: ترامپ سعی دارد اواخر امسال یا سال آینده به قول خودش به ما رو 
دست بزند. به خاطر همین بود که ناوهایش را به کره شمالی فرستاد و بحث مذاکره با 
کره شمالی را مطرح کرد اما رهبر کره شمالی خیلی زود فهمید که آمریکا می خواهد آنها 
را گول بزند و ترامپ نیز می خواهد به نوعی با بازی که شروع کرده ما را فریب دهد که ما 

نباید فریب او را بخوریم.


