یکشنبه  12دی 1400

◾

◾سازمانهایبینالمللیمسئولیتپذیرباشند
معاوناموربینالمللقوهقضائیهدرنامهایبهکمیسرحقوق
بشر سازمان ملل ،به انتقاد از رویکرد سیاست زده برخی
کشورها در مقابله با گــرو ههــای تروریستی و قاچاقچیان
پرداخت .به گــزارش ایرنا ،کاظم غریبآبادی ،با اشــاره به
شهادت  ۴۰تن از پرسنل انتظامی ای ــران در ســال ۲۰۲۱
توسطقاچاقچیان،خواستارمسئولیتپذیریسازمانهای
بینالمللیدرمقابلهباعواملمخلامنیتمردمشد.

خبر
روز

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

هیچ قطعنامهای
ما را از تحقیقات
فضایی منع نمیکند

خبـر

در حاشيه

جنگنده
پیشرفتهروس
در راه ایران
نشریه آمریکایی فوربز
در گزارشی نوشت
ایران ممکن است در
آیندهای نزدیک به
خرید جتهای جنگده
سوخو ۳۵-روسیه اقدام
کند .بنا بر این گزارش،
ایران و روسیه قرار است
توافقی به ارزش
 ۱۰میلیارد دالر امضا
کنند که برپایه این
توافق روسیه  ۲۴فروند
و دو
جت
سامانه ضدموشکی
و یک
پیشرفته
ماهواره نظامی در
اختیار ایران خواهد
گذاشت .یک گزارش
دیگر تخمین میزند
در صورت عقد قرارداد
میان ایران و روسیه
 ۱۵فروند از جتهای
جنگنده سوخو
میتوانند در اوایل سال
 ۲۰۲۲در اختیار ایران
قرار بگیرند.

 9150000863تاریخ چند سده اخیر نشان داده
هیچ کدام از کشورهای استعمارگر خیرخواه
ملت و کشور ما نبوده اند .این واقعیت رسالت
بزرگی پیش روی مسئوالن کشور قرار می دهد
که بدانند در میانه دسیسه های دشمنان وظیفه

◾

◾پرونده روحانی در دادگاه ویژه روحانیت
حجتاالسالم حسین میرزایی عضو کمیسیون اصل 90
مجلس شــورای اسالمی در گفتوگو با خبرگزاری فارس
درباره بررسی تخلفات رئیس جمهور سابق در قوه قضائیه،
گفت :پرونده تخلفات حسن روحانی از مجلس به قوه
قضائیه ارجاع شده و قرار است در دادگاه ویژه روحانیت
بررسی شود .وی افزود :دادگاه ویژه روحانیت خیلی محکم
و جدی با تخلفات برخورد میکند و نباید نگران بود.

آنها در پیشبرد منافع کشور بسیار مهم است
و در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد ،پس بهتر
است به جای منافع فردی و حزبی همواره منافع
ملی را مدنظر قرار دهند و از اختالفات بی جا
خودداری کنند.

 9150000613شرکت همراه اول باید از خودش
خجالت بکشه با این وضع اینترنتش .آنقدر ُکند
هست که چیزی را جست و جو میکنی بعد یک
ساعت آخرشم هم نمی آید .برای دریافت هزینهها
روز ی چندبار پیامک میفرستند اما خدمات. ...

رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سردار مقاومت ،صدق و اخالص را خالصه مکتب سلیمانی خواندند

ملیترین ایرانی ،امتیترین مسلمان

رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روز گذشته در دیــدار
خـ ــانـ ــواده و اع ــض ــای ســتــاد
بــزرگــداشــت سـ ــردار شهید
حـ ـ ــاج قـ ــاسـ ــم ســلــیــمــانــی،
«ص ـ ـ ـ ــدق» و «اخـــــــاص»
را خــاصــه و نــمــاد و نمایه مکتب سلیمانی
خواندند و با اشاره به الگو شدن حاج قاسم در
میان جوانان منطقه افزودند :سلیمانی عزیز،
ملیترین و امتیترین شخصیت ایران و دنیای
اسالم بود و هست.

◾

◾حاج قاسم ملیترین
و در عین حال امتیترین بود

بــه گـ ــزارش پــایــگــاه اطــاعرســانــی دفــتــر رهبر
مــعــظــم انــقــاب اس ــام ــی ،حــضــرت آی ـتهللا
خــامــنـهای در ابــتــدای بیانات خــود ،شهادت
س ــردار سلیمانی را حــادث ـهای ملی و حادثه
بینالملل اســامــی بــرشــمــردنــد و افــزودنــد:
بزرگداشت مردمی و مبتکرانه حاج قاسم در
سراسر ایران نشاندهند ه پیشرو بودن ملت در
قدرشناسی از این شهید واالمقام است .ایشان
با استناد به آیــات متعدد قــرآن کریم گفتند:
صدق و اخالص ،جوهره و شکلدهنده مکتب
سلیمانی است که هم زندگی و هم شهادت او
را پر برکت ساخت و کیفیت شهادت او نیز،
به فضل الهی حجت را بر همه بندگان خدا و
دشمنان اسالم تمام کرد.
حضرت آیتهللا خامنهای پایبندی و وفاداری
کامال ًصادقانه ســردار سلیمانی به عهدی که
بــا پــروردگــار بسته بــود و تعامل از ســر صدق
حاجقاسم با امام و آرمانهای اسالم و انقالب را
مایه برکت فعالیتهای سردار سلیمانی خواندند
و افزودند :سردار عزیز ملت ایران ،رنج مجاهدت
در راه آرمانها را با همه وجود تحمل میکرد و با
کمال دقت و در همه عمر به وظایف خود در قبال
ملت ایران و امت اسالمی وفادار بود.
ایــشــان بــا انــتــقــاد از کــســانــی کــه خــواســتــه یا
ناخواسته خط دشمن در ترویج دوگانه دروغین
«ملت و امت» را دنبال میکنند ،گفتند :حاج
قاسم ثابت کرد میتوان ملیترین و در عین حال
امتیترین بود .رهبر انقالب با اشاره به حضور
دهها میلیونی ملت در تشییع پیکر مطهر سردار
افزودند :این واقعیت نشان میدهد حاج قاسم
ملیترین چهره بــوده و هست ،ضمن اینکه
نفوذ روزافزون یاد و نام او در دنیای اسالم اثبات

khamenei.ir

سعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت
خارجه در واکنش
به فضاسازیهای
مقامات غربی درباره
پرتاب ماهوارهبر
ایرانی سیمرغ تأکید
کرد :برخالف اظهارات
طرفهای غربی هیچ
قطعنامهای ایران را
از برنامهتحقیقات
فضایی و آزمایشهای
مرتبط از جمله در
حوزه ماهوارهبرها
منع نمیکند .دولت
و ملت ایران قدردان
نوآوریهای علمی و
فناوریهای صلحآمیز
بومی فرزندان دانشمند
و نخبه خود در عرصه
هوا ـ فضا که در دوران
تحریمهای غیرقانونی
و ناعادالنه حاصل شده
است ،هستند.

◾

◾آغاز عملیات سوآپ سه جانبه گاز
همزمانباآغازنخستینروزازسالجدیدمیالدیمقدمات
عملیات سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از
خاک ایران شروع و انجام این عملیات تا چند روز آینده آغاز
خواهد شد .به گزارش مهر ،پیشتر اعالم شده سوآپ گاز
ترکمنستان به آذربایجان از  ۱۱دی ماه  ۱۴۰۰آغاز میشود.
میزان انتقال گــاز در ابتدای شــروع طــرح کمتر از سقف
معینشده است و به تدریج بیشتر میشود.
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سال سی و پنجم

میکند سلیمانی عزیز ،امتیترین چهره دنیای
اسالم نیز بوده و هست.

◾

◾«شهید» سلیمانی برای دشمنان
خطرناکتر از «سردار» سلیمانی

حضرت آیتهللا خامنهای ،حاج قاسم را مظهر
تــاش و کــار خستگی نــاپــذیــر و حیرتانگیز
برشمردند و افــزودنــد :س ــردار قهرمان ملت
ایران ،در همه کارها و فعالیتهای بی پایانش
در ح ــد تــحــســیــن بــرانــگــیــزی از شــجــاعــت و
شهامت و در عین حــال عقالنیت بــرخــوردار
بود و ضمن شناخت دقیق از دشمن و امکانات
و ابــزارهــایــش ،ب ــدون ذرهای بــیــم ،بــا ق ــدرت و
تدبیر وارد مــیــدان مقابله میشد و کارهای
اعجابانگیزی انجام میداد.
ایــشــان تحسین مــلــت از شــجــاعــت س ــردار
سلیمانی را از جمله نتایج صدق حاج قاسم در
وفاداری به عهد الهی خواندند .رهبر انقالب،
«اخـ ــاص و ک ــار ب ــرای خ ــدا» را ویــژگــی دیگر
شهید سلیمانی و مایه برکت بیبدیل در کار او
دانستند و افزودند :او از دیده شدن فرار میکرد
و اهل تظاهر و الفزنی نبود و آن تشییع دهها
میلیونی و رواج نام و یاد او در جهان ،نخستین
پاداش و جزای الهی به اخالص او در دنیا بود.
ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی
به الگو و قهرمان جوانان ِ دنیای اسالم و منطقه،
گفتند :امروز سلیمانی در منطقه ما نماد امید،
اعتماد بهنفس ،رش ــادت و رمــز استقامت و
پیروزی است و همچنا نکه برخی به درستی

گفتهاند« ،شهید» سلیمانی برای دشمنانش
خــطــرنــا کتــر از «س ـ ــردار» سلیمانی اســت.
حضرت آیتهللا خامنهای افزودند :دشمنان
خیال میکردند با شهادت سلیمانی ،ابومهدی
و دیگر همراهان ایشان ،کار تمام خواهد شد اما
امروز به برکت آن خون عزیز و مظلومانه ،آمریکا
از افغانستان فرار کرده است ،در عراق ناچار
به تظاهر به خــروج و اعــام نقش مستشاری
و بــدون حضور نظامی است که البته بــرادران
عراقی باید با هوشیاری این مسئله را دنبال
کنند ،در یمن جبهه مقاومت رو به پیشرفت
است ،در سوریه ،دشمن زمینگیر و بدون امید
به آینده است و در مجموع جریان مقاومت
و ضداستکباری در منطقه ،امــروز از دو سال
قبل ،پر رونقتر ،شادابتر و امیدوارتر در حال
کار و حرکت است.

◾

◾یک واقعیت ماندنی و تا ابد زنده
رهبر انقالب با نقل نمونهای از برخورد عمیقا ً
مهربانانه شهید سلیمانی با فرزندان شهدا،
خاطرنشان کردند :آن شهید عزیز با آن روحیه
عطوف در مقابل خــانــواده شــهــدا ،در مقابل
اشرار و مفسدان داخلی و خارجی چنان قاطع
و با شدت بود که حتی خبر حضورش در یک
منطقه ،روحیه دشمن را نابود میکرد .ایشان
برخورد حذفی مستکبران با شهید سلیمانی در
فضای مجازی را نشانه ترس آنها حتی از اسم
شهید و واهمهشان از رواج و تکثیر آن الگوی
گرانسنگ دانستند و گفتند :در دنیای امروز،

فضای مجازی زیر کلید مستکبران است و این
واقعیت باید مسئوالن فضای مجازی کشور
را نیز هوشیار کند تا بهنحوی عمل کنند که
دشمن نتواند به هر شکل و هر جا که اراده کرد،
در فضای مجازی برخورد کند.
حضرت آی ـتهللا خامنهای شهید سلیمانی
را یک واقعیت ماندنی و تا ابد زنده ،خواندند
و افــزودنــد :قاتالن او همچون ترامپ و امثال
آن ،جــزو فرامو ششدگان تاریخ خواهند بود
و در زبالهدان تاریخ گم و گور میشوند ،البته
پس از آنکه تقاص جنایت دنیوی خود را پس
بدهند .رهبر انقالب با تحسین فعالیتهای
خانواده ،همرزمان و دوستان شهید سلیمانی و
بهویژه سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسداران در دنبال کردن و به پیش بردن خط
مبارک مقاومت ،گفتند :خداوند به کسانی که
در راه اراده و اهداف او حرکت کنند ،وعده دفاع
و نصرت داده اســت و ایــن وعــده امیدبخش
شامل حال ملت ایران خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انــقــاب اســامــی ،خانم
زینب سلیمانی فرزند شهید و مسئول بنیاد
شهید سلیمانی گزارشی از فعالیتهای این بنیاد
و همچنین اقدامات انجامشده در ستاد مردمی
بزرگداشت دومین سالگرد شهدای مقاومت
بیان کرد .همچنین حسین سالمی فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،شهید سلیمانی
را حقیقتی جــاری ،جوشان و الهامبخش برای
جوانان امت اسالمی برشمرد و گفت :دشمن با
آن جنایت به دنبال خاموش کردن نور مقاومت
بود ولی اعجاز خون آن شهیدان پر افتخار موجب
پیشرفت مقاومت و عقب زدن دشمن در همه
جبهههای درگیری شد.

◾

◾دستنوشته شهید سلیمانی
به رهبر انقالب اهدا شد

گفتنی است در پایان این دیدار دستنوشته
شهید حــاج قاسم سلیمانی درب ــاره اشتیاق
به شهادت ،از ســوی خــانــواده شهید به رهبر
انقالب اهــدا شــد .متن دســت نوشته شهید
سپهبد سلیمانی به شرح ذیل اســت :من به
دنبال قاتلم میگردم و چقدر مشتاق دیدارشم،
او مرا به قله سعادت خواهد رساند.
بیا! خواهش میکنم بیا!
تحملم تمام شد بیا!
بیا با تیغ برهنه ب ُرنده ،گلوی من آماده بریدن و
خون من آماده جهیدن از جسم...

ء
کمک مؤمنانه

اجتماع

دولت

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

بزرگترین توزیع کمکهای
مؤمنانه آغاز میشود

اجتماع دختران حاجقاسم در ورزشگاه آزادی

دختران
مکتب سلیمانی

رئیس جمهور:

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز گذشته در
نشست خبری درباره اقدامات مردمی و کمکهای مؤمنانه
سپاه و بسیج در دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم
سلیمانی از آغاز بزرگترین توزیع کمکهای مؤمنانه خبر
داده و اظهار کرد :سپاه میزبان همه مردم عزیز و دوستداران
حاج قاسم در سراسر کشور است .به گزارش تسنیم ،سردار
رمضان شریف افزود :در طول دو سال گذشته سپاه در ۱۵
مرحله اقدام به توزیع اقالم و کمکهای مؤمنانه کرده است،
در آستانه دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی مقرر
شد با بهرهگیری از همه شناختی که طی دو سال گذشته
بدست آمده ،گستردهترین و حجیمترین توزیع کمکهای
مؤمنانه را داشته باشیم که در این مرحله ۲میلیون بسته
معیشتی برای  ۳۱استان کشور در نظر گرفته شده است.
وی افزود :سازمان بسیج نیز بستر توزیع را آماده کرده و از
یکشنبه توزیع آغاز میشود که متوسط میزان توزیع در هر
استان بین  ۵۰هزار تا  ۸۰هزار بسته برای هر استان است.

در آستانه دومین سالگرد شهادت ســردار د لهــا حاج
قاسم سلیمانی گردهمایی بزرگ «دختران حاج قاسم» در
سالن  12هزار نفری آزادی تهران با حضور اقشار مختلف
مردم و جمعی از خانوادههای شهدا برگزار شد .دختران
حــاج قاسم گــردهــم آمــدنــد تــا دلــدادگ ـیشــان بــه مکتب
سلیمانی را به نمایش بگذارند و فریاد برآورند که همیشه
به پدر معنوی خود افتخار خواهند کرد.
این برای دومین سال است که چنین مراسمی در سراسر
کشورمان برگزار می شود .گفتنی است ،فردا در مصالی
تهران مراسم ملی و اصلی بزرگداشت ســردار د لهــا از
ساعت  ۱۴با حضور همه اقشار مردم برگزار خواهد شد.
مجموعه مردمی دختران انقالب همچنین ،همزمان با ایام
شهادت حضرت زهرا (س) و سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دســتــه عـ ــزاداری دخــتــران را بــا هــدف «مطالبه حجاب
فاطمی »و با عنوان «دسته عزاداری دختران حاج قاسم»
برگزار میکند.

رئــیــس جمهور صبح روز گذشته بــا حــضــور در کنگره
بینالمللی بــزرگــداشــت عــامــه مصباح بــا بــیــان اینکه
ایشان الــتــزام و تکلیفمداری در مسیر اجــرای قوانین
اسالم را بدون هراس از دیگران و به بهترین شکل تبیین
کــرد ،گفت :عالمه مصباح در مسیر تکلیفمداری و
والیـتمــداری هیچ واهمهای از هیچکس و هیچ جریانی
نداشت و به بهترین شکل بصیرت و میثاق با والیت را در
عرصه فکر ،اندیشه و نظر تبیین کرد.
ب ـ ـ ــه گـــــــــــــزارش پـ ـ ــایـ ـ ــگـ ـ ــاه ری ـ ـ ــاس ـ ـ ــت ج ـ ــم ـ ــه ـ ــوری،
حجتاالسالموالمسلمین سید ابراهیم رئیسی ،افزود:
هــمــانطــور کــه آیــتهللا مصباح ی ــزدی در عــرصــه نظر و
اندیشه از مرزهای دین مرزبانی کــرد ،شهید سلیمانی
نیز به مثابه مرد با صالبت عرصه میدان پایبندی عملی
خود را به این نظریات و اندیشهها به نمایش گذاشت و
با مرزبانی میدانی از دین به نماد بصیرت و وفــاداری به
والیت و رهبری تبدیل شد.

عالمه مصباح نماد پایبندی
به پیمان با والیت بودند
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◾روابط دوستانه آذربایجان با ایران توسعه یافته
الهام علیاف رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی به
مناسبت سال نو میالدی گفت :روابط دوستانه و مشارکتی
طی تماسهای منظم و تبادلنظر با دیگر همسایگان،
ایران و گرجستان ،توسعه بیشتری یافته است .به گزارش
ایسنا ،وی افزود :در حال حاضر ،بستری برای همکاریهای
چندجانبه منطقهای در حال شکلگیری است و این به
نفع ماست.
 9150000633در روزهای شهادت سردار بزرگ
شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم ،شهید
بزرگواری که جانش را بی هیچ منتی برای امنیت
مردم و کشورش فدا کرد .یاد و خاطره این شهید
بزرگوار و همرزمانش جاوید و گرامی باد.

گزارش

مردم عراق با برگزاری تجمع « پاسخ میلیونی»
سالگرد شهادت حاجقاسم

و ابومهدی المهندس را گرامی داشتند

از هدف اخراج آمریکا
کوتاهنمیآییم

قدس درآسـتــانــه فــرارسـیــدن دومـیــن سالگرد
شهادت شهیدان «سلیمانی» و «المهندس» ،روز
گذشتهگردهماییبزرگباعنوان«پاسخمیلیونی»
در محکومیت جنایت ترور فرماندهان پیروزی در
عراق برگزار شد .این اجتماع مردمی پس از آن بود
که روز جمعه هیئت الحشدالشعبی با صدور
فراخوان عمومی از برگزاری راهپیمایی خودرویی
و گردهمایی اعتراضی در میدان التحریر بغداد در
محکومیت جنایت دولت آمریکا خبر داده بود.
بنا بر این گزارشها ،عالوه بر مردم بغداد و دیگر
استانهای جنوبی ،شماری از ایزدیهای ساکن
خــا ن ـصــور و سیبه شـیــخ خـضــر در بعشیقه و
بحزانی در مراسم مذکور شرکت داشتند .در طول
راهپیمایی مــردم در منطقه الکراده نیز تصاویر
بزرگی از شهدای مقاومت روی ساختمانهای
نصب شــده بــود .عراقیها در ایــن راهپیمایی با
سر دادن شعار مرگ بر آمریکا ،ضــرورت اخراج
اشغالگران را از خاک خود به صورت یکصدا فریاد
زدنــد .گفته میشود هواپیماهای آمریکایی در
هنگام حضور مردم و برای رصد مراسم میلیونی
به پرواز در آمده بودند .اما «فالح الفیاض» رئیس
سازمان الحشدالشعبی با حضور در میان مردم در
سخنانی به ارادت مردم عراق به سردار سلیمانی و
دیگر شهدای مقاومت تأکید کرده و گفت :امروز،
روز اعالم وفاداری به فرماندهان مقاومت است .ما
امروزبافرماندهانپیروزیعهدمیکنیمبهراهشان
ادامــه دهیم .وی در ادامــه سخنانش بر ضرورت
عقبنشینی نیروهای نظامی آمریکاازخاک عراق
تأکید کرد و گفت :از دولت عراق میخواهیم تا به
مسئولیتهای خود در این زمینه عمل کند.
درادامه،هادیالعامریرهبرائتالففتحعراقعنوان
کــرد :فتوای مرجعیت و نقش ای ـران و رشادتهای
رهبران پیروزی ،عراق را از خطر داعش حفظ کرد.
انتقام خون فرماندهان پیروزی با اخ ـراج نیروهای
آمریکایی از عراق محقق میشود .رهبر ائتالف فتح
در ادامه سخنانش یادآور شد :ما از هدف خود مبنی
بر اخـراج نیروهای نظامی آمریکایی از خاک عراق
کوتاه نمیآییم .ما به خون فرماندهان پیروزی وفادار
خواهیم ماند و مسیرشان را ادامــه خواهیم داد.
الحشدالشعبی،عزیز،قویوپیروزباقیخواهدماند.
شیخقیسالخزعلی،دبیرکلعصائباهلالحقدر
اینمراسم،خطاببهشهیدقاسمسلیمانیگفت:
همانطور که شما عراقیها را دوســت داشتید،
عراقیهای شرافتمند هم شما را دوست دارند .ما
ملتی هستیم که نماینده میلیونها عراقی شریف
و معتقد بــه الحشدالشعبی و صاحب میراث
رهبران شهید هستیم .الخزعلی افزود :تشکر از
ایــران اسالمی و شهر کرمان و حاج قاسم .وی در
ادامه افزود :اشغالگران آمریکایی باید درک کنند
این مردم بزرگ نمیتوانند این اشغال را بپذیرند.
آمریکای اشغالگر باید پیامهای مقاومت اسالمی
را درک میکرد ،اما هنوز این را درک نکرده است.
گفتنی است روز جمعه نیز برخی مردم عراق با
برگزاری تظاهرات در مقابل ورودیه ــای منطقه
سبز بغداد ،ماکت سفارت آمریکا را که بر باالی
آن پرچمهای آمریکا و رژ یــم صهیونیستی قرار
داشت ،به آتش کشیدند و خواستار پایان دادن به
اشغالگری آمریکایی شدند .همزمان با این رویداد
کاربران عراقی در فضای مجازی هشتگهایی را
ترند کردند .هشتگ #نحن_قاسم روز جمعه،
رتبه اول ترند صفحات مجازی عراقی را به خود
اختصاص داد و عراقیها به شکل گسترده با
استفاده از این هشتگ ارادت و وفــاداری خود را
به راه مقاومت و مسیر شهید قاسم سلیمانی
اعالم کردند .آنها همچنین با ترند کردن هشتگ
«#اخراج_المحتل_مطلب_وطنی» (اخــراج
اشغالگر خواسته ملی است) اعالم کردند ادامه
حضور هر نیروی آمریکایی در عراق به هر بهانهای
قابل تحمل نیست .هشتگ «#تأرکم_خروج_
المحتل» (خونخواهی شما اخــراج اشغالگران
اس ــت) هــم بــه طــور وسیع میان کــاربــران عراقی
استفاده شد.

