
 رهبر انقالب اسالمی خطاب به اعضای شورای مرکزی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا تأکید کردند

 حرف نوی جمهوری اسالمی تشکیل حکومت
 با اثرگذاری توأمان مردم و اصول دینی است

چگونه جریان های ضدایرانی در جنگ ترکیبی از بستر اخالل اقتصادی به دنبال دامنه دار کردن آشوب ها هستند؟ 

پاسخ »ایران« به ادعای رکوردشکنی تورم در دولت سیزدهم و دروغ رسانه های منتقد دولت

۱۲ خودرو ی تولید داخل جدید در مسیر ورود به بازار

نگاهی به سیر تحول مخالفان نظام جمهوری اسالمی از گذشته تا امروز

 تبیین حرف نو 
جمهوری اسالمی

 تروریسم اقتصادی
 گام سوم اغتشاشات

 تورم در دولت سیزدهم 
بدون تحریف

رکورد تولید ماهانه خودرو شکست
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 با پیگیری های رئیس قوه قضائیه 
و با کمک خیرین صورت گرفت

 وزیر امورخارجه در مراسم بزرگداشت 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی مطرح کرد

رهایی 16 محکوم به 
قصاص به نیت حاج قاسم

»پرونده ترور«دردور نهایی 
مذاکره ایران با عراق

 سال بیست و هشتم   شماره 8094   سه شنبه 13 دی 1401  10 جمادی الثانی 1444  16 صفحه + 16 صفحه ویژه سالگرد شهادت سردار سلیمانی  قیمت تهران و کرج 5000 تومان  شهرستان ها 4000 تومان

 فرزند
 ایران

 سه سال از شهادت سردار سلیمانی گذشت
  مروری بر  سیره فردی و اجتماعی او 
 می تواند راهگشای برخی از
 مسائل سیاسی و اجتماعی باشد
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 ویژه نامه 
سومین سالگرد
 شهادت سردار 

 قاسم سلیمانی

بــه  نهج البالغــه   38 نامــه  در  امیــر)ع(  حضــرت 
ویژگی هــای جنــاب »مالــک اشــتر« اشــاره کرده انــد و 
در ایــن میان عبارتــی دارند که نشــان دهنده منزلت، 
ایــن قهرمــان میدان هــای  تاریخ ســازی  و  اثرگــذاری 
ســخت است: »او شمشــیری از شمشیرهای خداست 
کــه نه تیــزی آن کند می شــود و نــه ضربــت آن بی اثر 
اســت.« جنگ، جنگ است و دشمنان اسالم از همان 
ابتــدا تــا امــروز هر چــه در چنته داشــته اند بــه صحنه 
آورده انــد تــا »اســالم« و »حکمرانــی اســالمی« را از 
میدان سیاســت خارج نمایند. در هــر دوره و زمانه ای 
هــم این جنگ، ابعــاد و مختصات خودش را داشــته 
است. امروز هم نماد تام و تمام دشمنی با اسالم و هر 
حکومتی که پرچم اســالم را بلند کرده باشد امریکای 
جنایتــکار و فریبــکار اســت کــه یــک »جنــگ ترکیبــی 
و هیبریــدی« بــه پیــش کشــیده اســت تا در محاســبه 
خــود کار را تمــام کنــد. امریکایی ها برای قــرن جدید، 
نقشــه ویژه ای را طراحی کــرده بودند. درواقــع، پروژه 
امریکایی ها، پروژه موسوم به »قرن جدید امریکایی« 
»PNAC« بــود کــه از جمله اهــداف آن، شــکل گیری 
خاورمیانــه امریکایی بــود. در ذیل این پــروژه، راهبرد 
امریکایی ها در منطقه، جلوگیری از الگوهای حکومتی 
اســت کــه قابلیت چالــش با هژمونــی امریــکا را دارد. 
برای اینکه پروژه خاورمیانه امریکایی در صحنه عمل 
محقق شــود نیازمند پروژه هــای مقدماتی بود که این 
پــروژه را در یک پروســه، پیگیــری و عملیاتی نماید. از 
همیــن رو، امریکایی هــا پس از حادثه خود ســاخته 11 
ســپتامبر و قشون کشــی و جنگ افروزی در افغانستان 
و عــراق درســال های 2001 و 2003 بــه بهانــه ادعــای 
توخالی مبارزه با تروریســم، پروژه خاورمیانه بزرگ را 
در ســال 2003 به صحنــه آوردند و هدف آنها این بود 
که به اصطالح تروریسم را ریشه کن کنند و در پوشش 
ایــن مســأله موضــوع امریکائیــزه کــردن کشــورهای 

منطقه غرب آســیا را دنبال کردند تــا بنای خاورمیانه 
بــا مختصــات امریکایــی را از نو بســازند که ایــن پروژه 
ابتر ماند.  در ژوئن 2006 کاندولیزا رایس، وزیرخارجه 
وقــت امریــکا در تل آویو، این بــار اصطالح خاورمیانه 
جدیــد را به رخ کشــید تــا جایی که رایــس در بحبوحه 
را درد  ایــن جنــگ  جنــگ 33 روزه در ســال 2006، 
زایمــان خاورمیانه جدید دانســت. اما جنگ 33روزه 
نیــز بــر خــالف محاســبات امریکایی ها پیــش رفت و 

جبهه مقاومت، معادالت عبری- غربی را بر هم زد.
امریکایی ها امــا همچنان به دنبال پــروژه خاورمیانه 
امریکایــی بودنــد و پــس ازســال ها کار اطالعاتــی و 
تشکیالتی، گزینه آخر را در جنگ محاسباتی رونمایی 

کردند؛ داعش!
امــا داعــش هــم بــا همــه کار اطالعاتی و تشــکیالتی 
امریکایی ها و صهیونیست ها و پول هایی که قارون های 
منطقه پای آن ریختند به یک سد بزرگ برخورد کرد؛ 
جبهه مقاومت با رهبــری چهره بین المللی آن حاج 

قاسم سلیمانی.
جبهــه  احیــای  ســلیمانی،  قاســم  حــاج  بــزرگ  کار 
مقاومت بود که دست برتر را در تحوالت داشت و در 
پــی آن دو اتفــاق مهم رقم خورد؛ یکی آنکه ســیطره 
داعــش پایــان یافــت و دیگر آنکــه پــروژه خاورمیانه 
امریکایی هم هوا شد. بله! ضربت شمشیر سلیمانی 
بــه داعــش و اربابــش امریــکا، ضربــه ای کاری بــود. 
امریکایی ها بزدالنه و خارج از میدان نبرد، او را شهید 
کردنــد ولــی اگر پیــش از آن از »شمشــیر ســلیمانی« 
هراس داشــتند، اینک از »شــهید ســلیمانی« هراس 
دارنــد، چــون تفکــر حاج قاســم و مبــارزه بــا امریکا و 
اخراج تروریست ها از منطقه در دل و جان ملت های 
این منطقه نهادینه شــده است. اینجاست که باز هم 
باید گفت امریکا جنگ محاسبات را باخت و باالخره 
نکتــه ای که نبایــد مغفول بمانــد این اســت که حاج 
قاسم سلیمانی در مکتب والیت فقیه به این فرمانده 
شــجاع و تاریخ ســاز تبدیل شــد که گویی چون مالک 
اشــتر، »او شمشــیری از شمشــیرهای خداست که نه 

تیزی آن کند می شود و نه ضربت آن بی اثر است.«

یعنــی ایــن بغض لعنتــی هنــوز وقتی 
فکــر می کنم که دیگر نیســتی مثل یک 
جســم فرو نرفتــه در حلــق و گیــر کرده 
در گلــو راه نفــس را می بنــدد و محــل 
نفس کشیدن چشم می شود و اکسیژن 
بــرای ادامــه حیــات ظاهــری در دنیــا. 
قطرات نمناک اشــک که روی گونه سر 
می خــورد تــا رطوبتــش هم راه مســتی 
دنیا را کم کند هم آب حیات بشــود در 
خشکســالی این روزهــا و بی  هوایی این 
دقایــق. من تملــق و ریا در مــورد حاج 
قاسم را دوست دارم ولی خدا خودش 
شاهد اســت که اینقدر نبودنت مشهود 
اســت کــه انــگار جــای خالــی ات مثــل 
فاصله مــن از تهران دود گرفته تا نوک 
قله دما وند در ابرها است و هر روز ما را 
در ما می شکند که حرفی از تملق، ریا و 

حرف پوچ زدن نمی گذارد. 
آقای قاسم ســلیمانی! ژنرال سلیمانی 
نظامیــان غــرب و شــرق! عمــو قاســم 
تپیــده! ســردار  پــدر در خــون  یتیمــان 
ســلیمانی پیرمرد ســیلزده خوزستانی! 
حاج قاســم آقای ما! ای کســی که هنوز 
بعد از ســه سال اســمت به زبان مردی 
کــه دنیــا را لرزانــده می آیــد صدایــش 
می لرزد! همانــی که وقتی در نماز بر تو 
"اللهم انا ال نعلم منه اال خیراً" را خواند 
اشــکش جاری شــد. ما دلمان و دنیایی 
دلش برای تو تنگ شده. آنقدر تنگ که 
وقتی ســه ســال گذشــته پر از آه را مرور 
می کنــم به انــدازه یک دنیا به وســعت 
تــو خالی بود. تو دنیا را در خودت جمع 

کردی یعنی آنقدر بزرگ شدی که دنیا 
شدی و از بزرگی دیده نشدی. ما شدیم 
مورچــه ای روی دشــت وســیع تــو که از 
دشت، تکه چمنی را دیدیم که روی آن 
بودیم و تو رود بودی، کوه بودی، جنگل 
بودی، خورشــید بودی، گرما بودی... تو  
حاج قاســم بــودی که آرمانــت دفاع از 

مظلوم بود. 
در هــر گوشــه عالــم، همبــازی کــودک 
یتیم فرزند شــهید، بزرگتر فرزند شهید 
در خواســتگاری اش، فرمانــده میــدان 
رزم بــا پســت ترین مخلوقــات با اســم 
وقتــی  می کــردی  بغــض  تــو  داعــش، 
از ظلــم بــه مــادر ســوری کــه فرزندش 
را پختنــد و او از گرســنگی او را خــورد، 
نیــروی  وقتــی  می کــردی  خشــم  تــو 
فرمانــده میدانت تــو را منع از لب خط 
رفتــن می کرد، تو مــرد بــودی وقتی به 
تــو  دشــمنت می رســیدی،  بچــه  و  زن 
رحــم می کــردی، دل نــرم می کــردی، 
تــو اول فرمانــده دل  روح می ُربــودی، 
ناخــودآگاه  جســم،  بعــد  می شــدی 
فرمان می برد، تو سراسر درد می شدی 
وقتــی از وظیفه روحانیت و مســجد در 
عمــل بــه وظایفــش می گفتی، تــو مهر 
می شــدی وقتــی از دختر و پســر ایرانی 
می ســوزاندی  دل  پدرانــه  می گفتــی، 
می شــنیدی،  آسیب هایشــان  از  وقتــی 
تــو دیپلمات نبــودی، آری مــرد میدان 
بودی ولــی دیپلمات ها محــو تو بودند 
در مذاکــره و ابتــکار عمــل. تــو نظامــی 
بودی ولی اقتصاد حل می کردی چون 
درد داشــتی، سوز داشــتی، درد داشتن 
فهــم دارد و فهــم، حــالل هــر مســأله. 
آی آقای حاج قاســم! می شــود ســریع 

برگردی؟

یادداشت
مهدی رمضانی

 دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

یادداشت
حسام الدین برومند

روزنامه نگار

تو خورشید بودیشمشیر سلیمانی تا شهید سلیمانی

3 سال پس از سردار  / نگاهی به تحوالت منطقه با محوریت جریان مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی  
با عرض ارادت  ژنرال!  /  نگاهی به سه سال تحبیب شهید حاج قاسم سلیمانی در جشنواره ها  و آثار نمایشی 

اوضاع به مراتب برای امریکا بدتر شد  / وضعیت محور مقاومت پس از شهادت حاج قاسم   در گفت و گو با حسین اکبری  
در صفحات ویژه بخوانید

تمام خودروهای قدیمی تا سال آینده از رده خارج خواهند شد

اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
روز گذشته با حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدار کردند. به گزارش 
پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم رهبــری، رهبر معظم 
انقــالب اســالمی در ایــن دیــدار انجمن هــای اســالمی را یکی از 

ثروت هــای جمهــوری اســالمی و دارای مأموریت هایی منحصر 
به فرد خواندند و تأکید کردند: اســتمرار ثبات قدم، اثرگذاری بر 
محیط پیرامونی و تبیین حرف نوی جمهوری اسالمی از کارهای 

الزم انجمن های اسالمی است.

در ادامــه حمالت به دولت ســیزدهم و مقصر نشــان دادن این 
دولــت در رشــد نرخ تــورم، یکی از رســانه ها با اشــاره به نزدیک 
شــدن نــرخ تــورم آذرماه امســال به رکــورد 49.4 درصدی ســال 
1374 در دولت مرحوم  هاشــمی رفســنجانی از شکســته شــدن 
ایــن رکورد توســط دولــت ســیزدهم در آینــده خبر داده اســت. 
این درحالی اســت که نویســنده با وجود اســتفاده از نمودارهای 

متعدد، خطای فاحشــی داشــته اســت. نخســتین خطــای این 
رسانه مقایسه تورم نقطه به نقطه )نسبت به مدت مشابه سال 
قبل( آذرماه با تورم ساالنه سال 1374 بوده است. مراجع آماری 
برای تولید و انتشــار شاخص تورم مصرف کننده از سه شاخص 
اســتفاده می کنند؛ یکی از این شــاخص ها تورم ماهانه است که 

میزان تغییر شاخص نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. 

ســاماندهی بــازار خودرو یکــی از برنامه های راهبــردی وزارت 
صمت به شمار می آید که سکاندار این وزارتخانه بخش قابل 
توجهــی از توان خــود را بر اجــرای این موضــوع متمرکز کرده 
اســت. البته در این روند تاکنون برنامه های راهبردی متنوعی 
از جملــه شکســت قفــل واردات خــودرو بعــد از حــدود چهار 
ســال، افزایش عرضه خودرو در بورس کاال برای شفاف سازی 
قیمت، رشــد تولید خودروســازان داخلی و مواردی دیگر آغاز 
شــده که می توانــد نویددهنده برقــراری ثبات در بــازار خودرو 

طی چند وقت آینده باشــد. این مسائل در حالی مطرح است 
که ســیدرضا فاطمی امیــن وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
گفت وگو با ایرنا از عرضه 12 خودروی تولید داخل طی امسال 
و ســال 1۴02 خبــر داد و گفــت: اگرچــه پیــش از ایــن هــم ســه 
محصول شــاهین، آریا و اطلس رونمایی شــدند، اما با اضافه 
شــدن 12 محصول جدید به ســبد محصوالت خودرویی کشور 
طــی امســال و ســال آینده، تمــام خودروهــای قدیمــی از رده 

خارج خواهند شد. 


