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تازههای مطبوعات
••ابتکار -ایــن روزنــامــه در مطلبی باعنوان « تــور زلزله
گردی!» از اشتیاق آژانسهای مسافرتی برای برگزاری
تورهای کمک رسانی گزارش داد و با اشاره به تبلیغات
یکی از آژانسهای مسافرتی برای دیدن وضعیت مناطق
زلزله زده نوشت :در این تبلیغ درباره هدف از برگزاری تور
نوشته این تور به درخواست عده ای خیر که خواهان بازدید
از منطقه و ارسال کمک های هدفمند اعم از نقدی و غیر
نقدی بودند ،برنامهریزی شده است .
••کیهان  -اکنون درهــر نقطه از کشور که مسکن مهر
ســاخــتـهشــده ،در هــمــان محله قیمت ساختمانهای
شخصیسازگاهتادوبرابرمسکنمهربودهاست.مسئوالنی
که ساختمانهای شخصیساز را با مسکن مهر مقایسه
میکنند ،از خود نمیپرسند آیا مردمی که برای تامین ۲۰
میلیون تومان آورده اولیه برای مسکن مهر دچار مشکل
بودند و حتی در پرداخت اقساط اندک وام قرضالحسنه
مسکن مهر ،به زحمت میافتند ،میتوانستند مسکنهای
شخصیساز خریداری کنند و نکردند؟
••شرق – علی مطهری درباره پرونده لغو سخنرانی اش در
مشهد در اربعین سال گذشته با بیان این که « ما منتظریم
و هنوز هیچ حکمی صادر نشده است» اظهار کرد :پرونده
را به دادگاه ویژه روحانیت ،ارجاع دادهاند ...در آن جا هم
وکیل باید روحانی باشد و از وکالی مدنظر دادگــاه ویژه
روحانیت ،به همین دلیل وقتی شرایط اینطور شد ،من
در روند پیگیری پروندهام اصال وکیلی نگرفتم.ما منتظریم
و هنوز هیچ حکمی صادر نشده است».

...

انعکاس
••مشرق نوشت  :بنیاد مستضعفان با هدف شفاف سازی
و مسئولیت پاسخ گویی خود در طول  16سال گذشته
صورت های مالی خود را از طریق سایت بنیاد در اختیار
عموم قرار داده است .این درحالی است که برخی رسانه
های ضدانقالب ادعا کردند بنیاد مستضعفان برای اولین
بار صورت مالی اش را منتشر کرد ه است.با مراجعه به سایت
بنیاد بخش آمار؛ صورتهای مالی بنیاد مستضعفان از
سال  80تاکنون قابل مشاهده است.
••انتخاب نوشت  :رحمانی فضلی ،وزیر کشور در جلسه
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس  ،با اشاره
به این که روز کــوروش میتوانست به مسئلهای بزرگ در
کشور تبدیل شــود ،گفت :ایــن موضوع در هیئت دولت
نیز مطرح شده و رئیسجمهور دستور دادند تا با محوریت
وزارت اطالعات طرحی آماده شود و در شورای عالی انقالب
فرهنگی نیز تصویب شود ،از سال آینده باید روز کوروش
را مدیریت کنیم و باید توجه داشت موضوع کوروش بحث
ضداسالمی نیست و عالمه طباطبایی نیز معتقد بودند که
ذوالقرنینکوروشاست؛البتهمشکلماکوروشنیستبلکه
معاندینی هستند که به دنبال سوءاستفاده از این روز بودند.
••امید  96مدعی شد  :با حکم قضایی ،استانداری البرز
مکلف شد صدور حکم امیر بهمنی ،فرزند محمود بهمنی
نماینده ساوجبالغ در مجلس را به عنوان شهردار هشتگرد
متوقف کند.
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موج واکنش مسئوالن و مردم در پی اعالم رسمی پایان سیطره داعش درعراق و سوریه توسط فرمانده سپاه قدس

مهر«سلیمانی»بر پایانداعش
ُ

سردار سلیمانی :با آزادسازی ابوکمال پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعالم میکنم

طاهری -روز گذشته با اعالم رسمی فرمانده سپاه قدس
و پیام او به رهبر معظم انقالب اسالمی ،پایان سیطره
شجره خبیثه ملعونه داعش در منطقه اعالم شد .اعالم
این موضع ،موجی از واکنش توأم با ابراز شادی را در میان
مردم و چهره های سیاسی در کشور برانگیخت .مردم نیز
در شبکه های اجتماعی در این شادی شرکت و با هشتگ
هایی مانند «#وعــده_صــادق» و «#قاسم_سلیمانی»
مواضع و پیام های خود را منتشر کردند .سردار سلیمانی
حدود دو ماه پیش در پیامی به مناسبت شهادت شهید
محسن حججی تاکید کرده بود« :همان طور که گفته ام
انتقام خون جوانانمان را از داعش خواهیم گرفت و نابودی
داعش تا سه ماه آینده حتمی است».

▪الریجانی :امروز ،روز بزرگی برای ملت ایران محسوب
میشود

علی الریجانی ،رئیس مجلس هم
که برای حضور در دومین مجمع
عمومی مجالس آسیایی به ترکیه
س ــف ــر کــــــرده بــــــود ،در جمع
خبرنگاران گفت :هم اکنون کمر
داعش در منطقه شکسته شده و ظرفیتهای خوبی در
منطقه وجــود دارد که علی رغــم حمایتهای آمریکا
میتوانند مقاومت کنند و این پیروزیها با ارزش است.
رئیس مجلس همچنین پیش از سفر به ترکیه نیز گفت:
داعش از صحنه عراق و سوریه حذف شده است و این روز
بزرگی برای ملت ایران محسوب میشود که توانست با
پایداری و استقامت به دستاورد مهمی برسد و برای همه
دنیا امنیت و ثبات ایجاد کند.
▪نوبخت :خدا سردار سلیمانی را حفظ کند

بــه گـــزارش خــراســان ،نوبخت،
سخنگویدولتدرنشستخبری
خود با بیان این که شایسته است
از تـــشـــخـــیـــص درســـــــــت و
واقعبینانهای که از سوی مقام
معظم رهبری در آغاز این مبارزه
صورت گرفت تشکر کنیم ،ادامه داد :در حالی که تالش
میشد داعــش را علیه دولــت قانونی سوریه به نشانه
اعتراض مدنی مــردم برضد آن کشور تعریف کنند با
بصیرت و هوشمندی رهبر انقالب و مسئوالن عالی نظام
تشخیص داده شد که این مبارزه برای حقوق شهروندی
نیست و لشکرکشی عــد های تروریسم علیه یک دولت
قانونی است .وی افزود :دولت قدردان نیروهای مسلح
کشورمان بهویژه بــرادر رشید و عزیزمان ســردار قاسم
سلیمانی است که یک فرد در حد قواره یک نظام ایفای
نقش کرد وخداوند حفظش کند.
▪تمجید اینستاگرامی آذری جهرمی از سرلشکر
سلیمانی

آذری جهرمی با انتشار پستی در
اینستاگرام بــه موفقیت جبهه
مقاومت در محور سوریه واکنش
نشان داد و نــوشــت :ریشه کنی
جــریــان پیچیده تکفیری کــه با
پشتوانه قــدرت هــای جهانی ،به
دنبالترورهویتیاسالمبود،جزباایستادگیسربازاندلیر
محور مقاومت و فرماندهی چهره ای مومن و کارآزموده
همچون سرلشکر سلیمانی ممکن نبود .این موفقیت
مرهمی بر دل خانواده شهدای مدافع حرم خواهد بود.
▪ضرغامی :در مکتب سلیمانی ،مرزبندیهای جاهلی
و قبیلهای معنی ندارد

ضرغامی ،رئیس اسبق رسانه ملی
نیز در یادداشتی با تبریک نابودی
داعش نوشت :بزرگ ترین امتیاز
فرمانده قهرمان نیروی قدس،
عملکرد فراجناحی و حرکت در
چارچوب رهنمودهای رهبری
اســت .در مکتب سلیمانی ،مرزبند یهای جاهلی و
قبیلهای در جبه ه مقاومت ،معنی ندارد.

پیش درآمدی است بر تحقق وعده 25ساله نابودی داعش
اصلیدرفلسطین!»کاربردیگرینیزنوشتهاست«:دربهار
آزادی جای شهدا خالی...کاش بودند تا پایان داعش را در
کنار هم جشن بگیریم .اما رفتند تا بمانیم».فرد دیگری نیز
نوشته است « :پیام حاج قاسم سلیمانی به رهبر انقالب
کامال غیرناسیونالیستی و کامال مکتبی بود و تمامی ملت
هایمدافعرادرآنسهیمکردهبود.چیزیکهصهیونیست
ها از آن می ترسند».در همین حال عصر دیروز مردم در
شهرهای مختلف کشوربا پخش گل و شیرینی پایان
سیطره داعش در عراق و سوریه راجشن گرفتند.
▪پاسخ پدر شهید حججی به نامه سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری دانشجو ،پدر
شهید حججی در پاسخ بــه نامه
ســردار سلیمانی نوشت :از طرف
همه شــهــدای مــدافــع حــرم از هر
ملیتی ،فــاطــمــیــون ،زینبیون،
حیدریون،حزبا...وحشدالشعبی
که ریشه داعش را از منطقه کندند ،تشکر میکنم.
▪کوثری :ارتباط دادن این پیروزی با مذاکره ،جفاست

▪تبریک رئیس جمهور به رهبر انقالب و رزمندگان
اسالم

حجت االسالم والمسلمین دکتر
حسن روحانی نیز روز گذشته در
پنجمین کنگره سراسری خانه
کــشــاورز ،کــنــده شــدن بنیان و
اساس گروهک تروریستی داعش
از سوریه را به رهبر معظم انقالب ،نیروهای سپاه ،ارتش،
نیروی سپاه قدس و به ویژه سردار سلیمانی فرمانده سپاه
قدس و همچنین دیپلمات های ایرانی تبریک گفت.
رئیس جمهور افزود :داعش ،گروهک تروریستی است که
توسط قــدرت های بــزرگ و برخی کشورهای مرتجع
منطقه ارتزاق و مسلح شده بود و با جنایت های خود روی
جنایتکاران تاریخ را سفید کرد .وی ادامه داد :هیچ گاه
تصور نمیکردیم که در قرن بیست و یکم جنایتکاران مورد
حمایت غرب ،آمریکاییها و رژیم غاصب صهیونیستی،
دست به چنین جنایاتی بزنند و اربابان آن ها چه فکرهایی
که در سر نمیپروراندند؛ آن ها تصور میکردند که
سالها در این منطقه میمانند و به غارت و جنایت های
خود ادامه خواهند داد.
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▪رئیسی :آن چــه موجب نــابــودی داعــش شــد ،یک
مدیریت جهادی و انقالبی بود

حجتاالسالموالمسلمینرئیسی
نیز که به سرخس سفر کرده بود،
طی سخنانی با اشاره به این که آن
چه موجب نابودی داعش شد ،یک
مدیریت جهادی و انقالبی بود،
گفت :امروز برای یکبار دیگر بعد
از دفاع مقدس به جهانیان ثابت کردیم هر جا شرارت
خبیثان باشد ،مردانی از ایران اسالمی با اراده پوالدین،
فتنه و ظلم آن ها را نقش برآب خواهند کرد.
▪رزمندگان فاطمیون :در لحظات پیروزی جای شهدای
فاطمیون خالی است

رزمندگان لشکر فاطمیون هم در
بیانیهای به پایان رسیدن عمر
داعش را به مقام معظم رهبری و
سرلشکر قاسم سلیمانی تبریک
گفتند و تأکید کــردنــد :در این
لحظات ناب و پرحالوت پیروزی
جای تک تک شهدای عزیز و سرافراز فاطمیون خالی
است ،اما خون این شهیدان است که امروز درخت اسالم
ناب محمدی (ص) را همچنان آبیاری میکند و آن را
مستحکمتر از گذشته پابرجا نگه داشته است.
▪واکنش موالوردی به پایان داعش

شهین دخت موالوردی ،دستیار
ویژه رئیس جمهور هم در توئیتی
نـــوشـــت :پـــس از شـــش ســال
خونریزی تروریست های داعش
در عــراق و سوریه اعــام شد که
بساط جنایتکاران مزبور برچیده
شد .در این ایام شادی روح دالور مردان و زنانی را بخواهیم
که برای دفع تروریسم و امنیت منطقه فدا شدند.
▪پیام تبریک احمدی نژاد به فرمانده سپاه قدس

احمدی نژاد ،رئیس جمهور سابق
کشورمان نیز در پیامی به سرلشکر
سلیمانی نوشت :پیروزی بزرگ بر
جــریــان خشن و تکفیری مــورد
حمایت نظام سلطه و صهیونیسم
بین الملل که در سایه فداکاری خیل عظیمی از انسان های
مومنبهدستآمدرابهرهبریانقالب،ملتهایآزادهعراق
و سوریه و ایــران و تمامی مــردم منطقه ،جبهه مقاومت،
خانواده معظم شهیدان و به جناب عالی که نقش مهمی در
اینرویدادتاریخیداشتید،صمیمانهتبریکعرضمیکنم.
▪خرازی :برادرم قاسم! شرف با نام تو معنا می یابد

صــادق خــرازی  ،دبیرکل حزب
ندای ایرانیان نیز در پیامی خطاب
به سرلشکر سلیمانی با بیان این
کــه تــو مــرد روزهـــای سخت این
کــشــور و امـــت اســـام هستی،
نوشت :سردار سربدار ،برادرم قاسم زنده باشی ،شرف با
نام تو معنا مییابد ،گفتی و انجام دادی ،امروز داعش را و
فردا نیز دشمنان دیگر ایران و اسالم را نابود خواهی کرد.
▪شیخ االسالم :آمریکاییها گفته بودند پایان داعش
 ۳۰سال طول میکشد!

حسین شیخاالسالم ،سفیر اسبق
ایران در سوریه با اشاره به این که
آمریکاییها گفته بودند پایان
داعش  30سال طول میکشد،
گفت :جبهه مقاومت با رهبری
فرمانده نیروی قدس ،کار داعش
را 24سال زودتر از برنامهریزی آمریکاییها به پایان رساند
و محاسبات و برنامهریزی آن ها را از بین برد.
▪واکنش کاربران شبکه های اجتماعی

همزمان با چهره های سیاسی کشور ،کاربران شبکه
های اجتماعی نیز به استقبال اعالم رسمی پایان حضور
داعش در عراق و سوریه رفتند و این موضوع را با هشتگ
وعده صادق دنبال کردند .عطاءا ...مهاجرانی ،وزیر لندن

نشین دولت اصالحات نیز در توئیتر نوشت« :احبائی» که
جولیا بطرس در ستایش حزب ا ...خوانده است ،به نظرم
شیواترینزبانوبیانهنریاست:وأنتممثلماقلتم،رجال
ا ...فی المیدان .کاربر دیگری نیز نوشته است« :تحقق
وعدهدوماههسردارسلیمانیبراینابودیداعشدرعراق

ســردار کوثری ،جانشین قرارگاه
ثارا( ...ع) سپاه نیز در گفت و گو با
مهر ،پیروزی های جبهه مقاومت
علیه تــروریــســم را بــی ارتــبــاط با
مذاکراتوتحوالتسیاسیبرشمرد
و تصریح کرد :اگر کسی بخواهد پیروزی های جریان مقاومت
را به مذاکرات سیاسی مرتبط کند ،در حق آن جفا کرده است.
با قدرتی که نیروهای جبهه مقاومت در صحنه عمل نشان
دادند و در پیروزی های متعددی که در عملیات ها به دست
آوردند ،توانستند طومار عمر داعش را در هم بپیچند.

خبر آخر

رهبر انقالب :خدمتی بزرگ به بشریت کردید

پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،شب گذشته متن پاسخ ایشان به نام ه سردار سرلشکر پاسدار
حاج قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی درباره پایان سیطره شجره خبیثه داعش
را به شرح زیر منتشر کرد« .بسم ا ...الرحمن الرحیم ،سردار پر افتخار اسالم و مجاهد فی سبیلا ...آقای سرلشکر
حاج قاسم سلیمانی دام توفیقه ،خدای بزرگ را با هم ه وجود سپاسگزارم که به مجاهدات فداکارانه شما و خیل عظیم
همکارانتان در سطوح مختلف ،برکت عطا فرمود و شجر ه خبیثه ای را که به دست طواغیت جهان غرس شده بود ،به
دست شما بندگان صالح در کشور سوریه و عراق ریشه کن کرد .این تنها ضربه به گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود،
ضد صهیونیستی و
ضربه سختتر به سیاست خباثتآلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ّ
شقی این گروه گمراه هدف گرفته بود .ضربه بود به دولت های قبلی
تضعیف دولت های مستقل را به وسیله رؤسای
ّ
و کنونی آمریکا و رژیم های وابسته به آن در این منطقه که این گروه را به وجود آوردند و همه گونه پشتیبانی کردند تا
سلط ه نحس خود را در منطق ه غرب آسیا بگسترانند و رژیم غاصب صهیونیست را بر آن مسلط سازند .شما با متالشی
ساختناینتودهسرطانیومهلکنهفقطبهکشورهایمنطقهبهجهاناسالمبلکهبههمهملتهاوبهبشریتخدمتی
رمیتاذ رمیت و لکن ا ...رمی بود که به خاطر مجاهدت شبانه روزی شما
بزرگ کردید .این نصرتی الهی و مصداق :و ما
َ
و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.این جانب صمیمانه به شما تبریک می گویم و با این حال تأکید می کنم که از کید
دشمن غفلت نشود .آن هایی که با سرمایه گذاری سنگین این توطئه شوم را تدارک دیده بودند ،آرام نخواهند نشست.
سعی خواهند کرد آن را در بخشی دیگر از این منطقه یا به شکلی دیگر دوباره به جریان افکنند .حفظ انگیزه ،حفظ
هوشیاری ،حفظ وحدت ،زدودن هر پسماند خطرناک ،کار فرهنگی بصیرت افزا و خالصه ،آمادگیهای همه جانبه
نباید فراموش شود .شما را و هم ه برادران مجاهد از کشورهای عراق و سوریه و دیگران را به خدای بزرگ میسپارم و به
هم ه شما سالم و دعا می کنم .والسالم علیکم و رحمة ا ۳۰ ...آبان ماه ،۱۳۹۶سید علی خامنه ای»

خبر مرتبط

متن پیام تاریخی سرلشکر سلیمانی خطاب به فرمانده کل قوا
در پی پیروزی تاریخ ساز جبهه مقاومت اسالمی عراق و سوریه بر فتنه تروریسم تکفیری و پایان یافتن سیطره داعش که
با پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی  -صهیونیستی در «ابوکمال» رقم خورد؛ سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم
سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،پیام مهمی به محضررهبر معظم انقالب منتشر کرد .به
گزارش سپاه نیوز ،متن پیام به این شرح است :بسم ا ...الرحمن الرحیم؛ انّا َف َتحنا َل َ
ک فتح ًا ُمبینا ،محضر مبارک رهبر عزیز
و شجاع انقالب اسالمی ،حضرت آیت ا ...العظمی امام خامنهای مدظله العالی ،سالم علیکم  ،شش سال قبل فتنهای
خطرناک شبیه فتنههای زمان امیرالمؤمنین (علیه السالم) که فرصت و حالوت درک حقیقی اسالم ناب محمدی (ص)
سم صهیونیسم و استکبار همچون توفانی ویرانگر ،عالم اسالمی را
را از مسلمانان سلب نمود این بار پیچیده و آغشته به ّ
درنوردید .این فتنه خطرناک و مسموم با هدف آتش افروزی وسیع در عالم اسالمی و درگیر نمودن مسلمانان با یکدیگر،
توسط دشمنان اسالم ایجاد گردید .حرکت خبیثانه ای که تحت نام "حکومت اسالمی عراق و شام" در همان ماه های
اولیه موفق شد با اغفال ده ها هزار جوان مسلمان دو کشور  ،بسیار اثر گذار و سرنوشت ساز عالم اسالمی "عراق" و "سوریه"
را دچار بحران بسیار خطرناکی کند و صدها هزار کیلومتر مربع از اراضی این کشورها را همراه با هزاران روستا ،شهر و
مراکز مهم استانی به تصرف درآورد و هزاران کارگاه و کارخانه و زیرساخت های مهم این کشورها از جمله ،راه ها ،پل ها،
پاالیشگاه ها ،چاه ها و خطوط نفت و گاز و نیروگاه های برق و موارد دیگری از این نوع را تخریب نمودند و شهرهای مهمی
همراه با آثار گران بهای تاریخی و تمدن ملی آن ها را با بمب گذاری از بین بردند یا سوزاندند .اگر چه آمار خسارت های
وارده قابل احصانیست اما بررسی های اولیه حاکی از 500میلیارد دالر است .در این حادثه ،جنایات بسیار دردناکی که
غیر قابل نمایش است رخ داد؛ از جمله :سربریدن کودکان یا پوست کندن زنده زنده مردان در مقابل خانوادههای خود ،به
اسارت گرفتن دختران و زن های بی گناه و تجاوز به آنان ،سوزاندن زنده زنده افراد و ذبح دسته جمعی صدها جوان.مردم
مسلمان این کشورها متحیر از این توفان مسموم ،بخشی گرفتار خنجرهای برنده جنایتکاران تکفیری گردیدند و میلیون
هانفردیگرخانهوکاشانهخودرارهاکردندوآوارهشهرهاوکشورهایدیگرشدند.دراینفتنهسیاه،هزارانمسجدومراکز
مقدسمسلمانانتخریبیاویرانگردیدوبعض ًامسجدرابههمراهامامجماعتونمازگزارانآنباهممنفجرنمودند.بیش
از شش هزار جوان فریب خورده به نام دفاع از اسالم به صورت انتحاری با خودروهای پر از مواد منفجره خود را در میادین،
مساجد ،مدارس ،حتی بیمارستان ها و مراکز عمومی مسلمان ها منفجر کردند؛ که در نتیجه این اعمال جنایتکارانه ده
ها هزار مرد ،زن و کودک بی گناه به شهادت رسیدند .تمامی این جنایت ها بنا به اعتراف عالی ترین مقام رسمی آمریکا که
هم اکنون ریاست جمهوری این کشور را بر عهده دارد توسط رهبران و سازمان های مرتبط با آمریکا طراحی و اجرا گردیده
است کما این که همچنان این روش توسط رهبران کنونی آمریکا در حال طراحی و اجراست .آن چه پس از لطف خداوند
سبحان و عنایت خاص رسول معظم اسالم (صلی ا ...علیه و آله) و اهل بیت گران قدرش باعث شکست این توطئه سیاه و
خطرناک گردید ،رهبری خردمندانه و هدایت های حکیمانه حضرت مستطاب عالی و مرجع عالی قدر حضرت آیت ا...
العظمی سیستانی بود که موجب بسیج کلیه امکانات برای مقابله با این توفان مسموم گردید .یقین ًا پایداری دولت های
عراق و سوریه و پایمردی ارتش ها و جوانان این دو کشور به خصوص حشدالشعبی مقدس و جوانان مسلمان دیگر کشورها
باحضورمقتدرانهومحوریحزبا...بهرهبریسیدپرافتخارآن،جنابسیدحسننصرا(...حفظها...تعالی)نقشتعیین
کننده ای در به شکست کشاندن این حادثه خطرناک داشتند .قطع ًا نقش ارزشمند ملت و دولت خدمت گزار جمهوری
اسالمی به خصوص ریاست محترم جمهوری اسالمی ،مجلس ،وزارت دفاع و سازمان های نظامی و انتظامی و امنیتی
کشورمان در حمایت از دولت ها و ملت های کشورهای فوق الذکر قابل تقدیر است .حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از
جانب حضرت عالی در این میدان ،با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال آخرین قلعه داعش با پایین کشیدن پرچم این گروه
آمریکایی – صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه ،پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعالم می کنم و به نمایندگی
از کلیه فرماندهان و مجاهدان گمنام این صحنه و هزاران شهید و جانباز مدافع حرم ایرانی ،عراقی ،سوریه ای ،لبنانی،
افغانستانیوپاکستانیکهبرایدفاعازجانونوامیسمسلمانانومقدساتآنانجانخودرافداکردنداینپیروزیبسیار
بزرگ و سرنوشت ساز را به حضرت عالی و ملت بزرگوار ایران اسالمی و ملت های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان
جهانتبریکوتهنیتعرضمینمایموپیشانیشکررادرپیشگاهخداوندقادرمتعالبهشکرانهاینپیروزیبزرگبرزمین
ّ
الح ِکیم ،فرزند و سربازتان ،قاسم سلیمانی.
می سایمَ .و َما النَّ
العزیز َ
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مهر پایان بر «خاورمیانه بزرگ»
«خاورمیانه جدیدی شکل خواهد گرفت ،این خاورمیانه،
خاورمیانه اسالم خواهد بود »...این سخن را رهبر انقالب
هشت سال پیش و قبل از این که تحوالت بیداری اسالمی
شکل بگیرد ،ایراد کردند .در آن زمان بحث پروژه آمریکایی
ایجاد « خاورمیانه بزرگ» همچنان داغ بود .خاورمیانه ای
که بنا بود ،با محوریت جریان صهیونیستی ،منافع آمریکا
و کشورهای سلطه گر را تأمین کند .کمتر از یک سال بعد
بیداری اسالمی به کلی معادالت آن ها را به هم ریخت ،اما
به هر روی توانستند مسیر آن را منحرف و زمین بازی جدید
در سوریه تعریف و ایجاد کنند .در ابتدای بحران ،دوست
و دشمن معتقد بودند که متحد همیشگی ایران در سوریه
رفتنی است و مردم سوریه باید حاکمیت بیگانه بر خود را
تحمل کنند .با این حال ،ایران ایستاد و معتقد بود می توان
در مقابل قدرت های زورگو ایستاد و از حقانیت دفاع کرد.
اکنون با گذشت تقریب ًا هفت سال از جنگ در سوریه ،هم
حاکمیت مشروع سوریه حفظ و هم آخرین پایگاه داعش
در این کشور آزاد شده است .جریان مقاومتی که آمریکا آن
را موی دماغ خود در ایجاد خاورمیانه جدید می دانست،
نه تنها برچیده نشد ،بلکه تجربیات نظامی اش در عراق
و سوریه با تجربیات نیروهای ایرانی ،روسی و حزب ا...
آمیخته شد و استوارتر از گذشته در باور ملت های منطقه
ریشه دوانید .آزادی بوکمال و بیرون رانده شدن دولت
تروریستی داعش از عراق و سوریه را باید پایانی بر رؤیای
خاورمیانه بزرگ دانست .البته این تمام ماجرا نیست؛ بلکه
خاورمیانه اسالم در حال طلوع کردن است .خاورمیانه ای
که مردم مسلمانش ماهیت استکباری دشمنان خود را
بهتر درک کرده اند ،نیروی نظامی خود را تقویت کرده و
دیکتاتوری را بهتر شناخته اند .آزادی سوریه و عراق آغازی
بر خاورمیانه اسالم خواهد بود ،ان شاء ا. ...
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مرد قول و عمل
مالکاشترشدنشایدسختاستامامیشودقاسمسلیمانی
بود .سلیمانی ،کسی که تمام ایران و عراق و سوریه و ...امروز
بر نام او می بالند .مردی که با او ایران قدرت کامل تری شد و
غول استکبار و دست نشانده های آنان  ،داعشی های سیاه
پوش را به ذلت کشاند.مردی از سرزمین شیران که قول
داد  ،سخت کار کرد و مردانه پای قولش ایستاد .نه شعار داد
نه وعده و وعید! نگفت تحریم هستیم ،نگفت پول نداریم،
امکانات نیست ،نه رزومه کاری اش را توضیح داد نه مدرک
تحصیلی نشان داد  ،نه سخنرانی های زیاد کرد نه وعده واهی
داد .سردار ،ششم مهرماه  ۱۳۹۶قول داد تا کمتر از سه ماه
دیگر کار داعش در عراق و سوریه تمام می شود و صبح۳۰
آبان  ۱۳۹۶در نامه ای به رهبر معظم انقالب رسما پایان
سیطره داعش بر عراق و سوریه را اعالم کرد.تاکنون مادران
از قهرمانی های رستم و سهراب افسانه ای برای کودکان
خود می گفتند ،ولی اکنون قاسم سلیمانی واقعیتی است
که در مقابل چشمان ماست کسی که بزرگ ترین افتخارش
سربازی پدر امت است.او برای ما یک اسطوره و یک قهرمان
است  .برای قهرمان شدن که همیشه نباید بازوانی ستبر و
سینهایگشادهداشت.گاهیقهرمانانازکوچهکلمات وواژه
هاقامتمیکشندوسلیمانیدرقامتیکقهرمانظاهرشد؛
قهرمانی که عصاره اقتداریک ملت است.جان سخت نیست
اما به یقین سخت کار کرد و حتی تا آستانه ترور و شهادت هم
رفتهاست.دردستوبازویشبهراحتیمیتوانیمتجسمکالم
خدا را ببینیم«ونریدان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض
ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین»...ایران هم تالش اورا قدر
می داند و به او افتخار می کند.این روزگار اقتصادی ما هم
امروز مردی مثل سلیمانی می خواهد .طبیبی می خواهد که
با برنامه از کم ترین فرصت ها بیشترین بهره ها را ببرد.امید
داریم مدیران ما هم باغیرت به تدبیر و تصمیم برخیزند و به داد
جبهه اقتصاد و مشکالت مردم برسند.

اروپا
عراقچی :گشایش دفتر اتحادیه اروپا در
تهران موضوع این دور از گفت و گوها نبود
اکبری -معاون وزیــر خارجه ایــران در حاشیه سمینار
سطح بــاالی همکاریهای ایــران و اتحادیه اروپــا گفت:
گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران موضوع این دور از
گفتوگوها با این اتحادیه نبود .به گــزارش ایسنا ،دور
جدید سمینار سطح باالی همکاریهای ایران و اتحادیه
اروپــا با موضوع «همکار یهای هستهای پیشرفتها و
چشماندازها »در اصفهان در هتل عباسی انجام شد.سید
عباس عراقچی ،معاون وزیر خارجه ایران در حاشیه سومین
سمینار سطح بــاالی همکار یهای بین المللی ایــران و
اتحادیه اروپا در گفتوگو با خبرگزاری پانا ،با بیان این
که گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران موضوع این دور
از گفتوگوها با این اتحادیه نبود ،گفت که همکاریها در
حوزه نفت و گاز در حال بازگشت به قبل از تحریمهاست.
وی درباره این دور از مذاکرات اظهار کرد :ما درباره طیف
توگو کردیم
وسیعی از موضوعات مورد عالقه دو طرف گف 
که یکی از این موضوعات بحث حقوق بشر بود.
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