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الوعده وفا
سردار سليماني درنامه اي به رهبري 
پايان داعش را خبر داد

فرمانده كل قوا:  سرمايه گذاران اين 
توطئه شوم  آرام نخواهند نشست

علي مطهري:

پيروزي بر خوارج زمان 
مبارك

وفاي به عهد خوبان
حاج قاسم سليماني به وعده اش 
عمل كرد. او به حلقوم بريده شهيد 
سرافرازِ بي سر، حججي، سوگند 
خ��ورده بود ك��ه تا ناب��ودي غده 
خطرناك برآمده در پيكر جهان 
اس��ام از پاي نخواهد نشس��ت 
و چ��ه مردان��ه پاي س��وگندش 
ايس��تاد. راس��تش وقتي نامه حاج قاسم به رهبر معظم 
انقاب و اعام نابودي داع��ش را ديدم و خواندم، روحم 
سبك شد و قلبم آرام گرفت چرا كه سايه شوم برخاسته 
از تحجر و افراطي گري از سر ايران و ايراني برداشته و به 
تاراج باد سپرده شد. داعش، همان هايي كه با جنايت هاي 
وحشيانه شان در عراق و سوريه چهره اي زمخت و زشت 
از اسام و جهان اسام به افكار عمومي بين الملل مخابره 
مي كردند و در اين سال ها اجازه ندادند آب خوش از گلوي 

اهل اسام پايين برود... 
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پي��ش از هر چي��ز بايد اين 
پي��روزي ب��زرگ را به ملت 
عزيز اي��ران تبريك عرض 
كرد. حقيقتا اگر به ش��ش 
سال پيش برگرديم و فضاي 
آن روزها را در ذهن متصور 
شويم، زماني كه منطقه در 
برابر يك بحران، بن بس��ت و فاجعه، غافلگير شده  
بود، اقدامات سبعانه داعش، سر بريدن ها، اقدامات 
انتحاري، كش��تار غيرنظاميان، حمل��ه به اماكن 
مقدس، بمبگذاري در مساجد و حمات سنگين 
داع��ش، دنيا را در تنگناي ش��ديدي قرارداده بود. 
كمتر كسي در آن روزگار تصور مي كرد كه مي توان 
بر اين حرك��ت غال��ب ش��د. در آن روزگار حتي 
دولت هاي��ي در جهان بودند كه آماده مي ش��دند 
داعش را به عنوان »امر واقع« بپذيرند و با آن كنار 
بيايند. اروپايي ها تا پي��ش از آنكه داعش عمليات 
خود را به خاك اروپا گسترش دهد، شرايط جاري 
را به عنوان امر واقع پذيرفته بودند. شرايطي كه در 
ماه هاي ابتدايي ظهور داعش به وجود آمده بود، به 
شكلي بود كه كمتر كسي تصور مي كرد بتوان خط 
انحرافي و مسير فتنه را قطع كرد.  اما امروز شاهد 
هستيم با درايت و مديريتي كه برخي كشورهاي 
منطق��ه به كار بس��تند با پرچم��داري جمهوري 
اسامي و به خصوص با تدابير مقام معظم رهبري، 
پيروزي بزرگي عليه اين فتنه منطقه اي به دست 
آمده اس��ت. جوانان برومند حزب اهلل لبنان، مردم 
غيور افغانستان، جوانان شجاع پاكستان، فرزندان 
رشيد جمهوري اسامي ايران، مردم دردكشيده 
س��وريه و مجاهدين مقاوم عراق��ي و داوطلبان از 
اقصي نقاط منطقه براي پيچيدن طومار فتنه جمع 
شدند و زير فرماندهي سردار قاسم سليماني موفق 
شدند به اين پيروزي عظيم دست پيدا كنند. مهم 

نيس��ت كه يك فرمانده هنگام پيروزي چه حالي 
داشته باشد، آن چيزي كه براي يك فرمانده نظامي 
اهميت دارد اين است كه زماني كه همه به بن بست 
رس��يده اند و نااميد شده اند، چگونه تصميم گيري 
بكند. اين ويژگي مهم فرماندهي سردار سليماني 
بود كه در لحظه اي كه داعش نه در يك جبهه، بلكه 
در جبهه هاي مختلف، چه در عراق، چه در سوريه، 
چه در لبنان و حتي در شمال آفريقا، پي درپي پيروز 
مي شد و يكي پس از ديگري نقاط حساس را تصرف 
مي كرد، توانايي تصميم گيري قاطعانه داشت. در 
آن زمان مرداني مانند قاس��م سليماني الزم بودند 
كه بتوانند جلوي هجوم و پيش��روي آنها را با اراده، 

شجاعت، شكيبايي و تدبير مهار كنند. 
در نتيجه تاش هاي 6 سال گذشته، امروز شاهديم 
كه در منطقه هم افزايي گسترده اي در منطقه براي 
مبارزه با تروريسم شكل گرفته است. مي بينيم كه 
گروه هاي متعددي، چه در قالب حشد الشعبي در 
داخل خاك عراق و چه نيروه��اي عراقي خارج از 
عراق، حزب اهلل لبنان، جمهوري اس��امي ايران و 
بسياري ديگر از رزمندگان شرايطي را كه گروه هاي 
افراطي تروريس��تي به منطقه تحميل كرده بودند 
را كاما برعكس كرده اند. تهدي��د ديروز، امروز به 
فرصت تبديل ش��ده است، فرصت مشاركت براي 
مبارزه با تروريس��م، فرصت مقابل��ه با عامان و به 
وجودآورندگان جريان هاي تروريستي تكفيري. 
ش��ايد خيلي اين حرف كهنه و تكراري شده باشد، 
اما آنقدر اهميت دارد كه از خاطره ها پاك نمي شود، 
زماني ك��ه دونالد ترام��پ در مب��ارزات انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا به خانم كلينتون گفت 

گروه تروريس��تي داعش را ش��ما 
درس��ت كرده ايد، ادل��ه، مدارك و 

اس��ناد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد ظهور 
داعش، ادامه پروژه جنگ نيابتي بود. 

راهي كه سليماني براي »سرداران سازندگي« گشود
سياست - 1

خب��ر مسرت بخش��ي ك��ه 
امروز از س��وي سردار قاسم 
س��ليماني در پيام به رهبر 
معظم انق��اب و در رابطه با 
برچيده شدن آخرين پايگاه 
و سنگرهاي گروه امريكايي، 
صهيونيستي و وهابي داعش 
منتشر شد، موجب خوشحالي و سرور همه مردم 
ايران خصوصا خانواده معظم شهداي مدافع حرم 

را فراهم كرده است. 
 روزي كه اين جنايتكاران با اعام خافت اسامي 
در عراق مجموع��ه اي از جنايت ه��اي هولناك و 
كم نظير تاري��خ را رقم زدند و موجي از وحش��ت، 
خش��ونت، آدم كش��ي و نفرت را در بدترين شكل 
ممكن به راه انداختند و حضور ناميمون خود را در 
كشورهاي مختلف اسامي از آسيا تا آفريقا و ديگر 
كشورها گسترش دادند، كسي باور نمي كرد كه در 
كوتاه مدت و ميان مدت اين توطئه بزرگ دشمنان 

اسام قابل ريشه كن سازي باشد. 
خصوصا با امكانات گس��ترده تس��ليحاتي، مالي و 
تبليغاتي كه از س��وي برخي كش��ورهاي مرتجع 
منطقه و حمايت هاي مختلف رژيم باطل اسراييل 
در اختيار آنها قرار داده مي ش��د و دو كش��ور عراق 
و سوريه را تا آستانه تجزيه كش��اند و در موجي از 

تخريب و خون و غارت فرو برد. 
 بس��ياري از صاحب نظ��ران نگران اي��ن بودند كه 
س��اليان دراز اين ش��جره خبيثه در اين منطقه و 
ديگر كشورها به جنايات خود ادامه دهد و نگراني 
مضاعفي كه علما و مسلمانان داشتند تخريب چهره 
اسام و مسلمانان از رهگذر اقدامات وحشيانه اين 

گروه تروريستي به نام دين و با شعار  اهلل اكبر بود. 
خوش��بختانه با هوش��ياري ملت هاي مسلمان و 
هماهنگي و همدلي و وفاقي كه خصوصا ميان سه 

كشور مسلمان ايران، عراق و سوريه شكل گرفت 
و تدابير بس��يار ارزنده اي كه مقام معظم رهبري و 
مرجعيت ديني عالي عراق در كنار برنامه ريزي هاي 
دقي��ق و هوش��مندانه دولت هاي س��ه كش��ور و 
طرح هاي فوق العاده دقيق و كارشناس��انه نظامي 
نيروهاي مسلح عراق و سوريه و نيروي قدس سپاه 
انقاب اسامي و با رشادت ها و ازجان گذشتگي هاي 
نيروهاي داوطلب حشد الشعبي حزب اهلل لبنان و 
مدافعان حرم جمهوري اسامي ايران و فاطميون 
و زينبيون از پاكستان و افغانستان و ديگر نيروهاي 
مردمي و رزمنده متحد در مقابل اين جريان فاسد 
صورت گرفت موجب ش��د در مدت بسيار كوتاه تر 
از آنچه تصور مي شد بس��اط اين جريان تكفيري 

خطرناك برچيده شود. 
در اين ميان نقش فوق العاده ارزنده و تعيين كننده 
فرمانده شجاع و سردار رش��يد اسام، حاج قاسم 
س��ليماني در اين پيروزي بزرگ بر كسي پوشيده 
نيست. او با كوله باري از تجربه موفق و فداكاري هاي 
به يادماندني 8 سال دفاع مقدس و با شناخت دقيق 
از موقعيت كش��ورهاي منطقه و وضعيت داعش 
و ديگر گروه هاي مورد حمايت امريكا و اس��راييل 
و مرتجعين منطقه توانس��ت موثرترين خدمات 
مستش��اري و طراحي عملياتي و در پاره اي موارد 
حضور مس��تقيم فرماندهي برخي از عمليات را بر 
عهده بگي��رد و به عنوان عامل��ي تعيين كننده در 
همدلي هماهنگي و وفاق نيروهاي رزمنده مسلمان 
در مواجه��ه با اين غده س��رطاني خطرناك نقش 
برجسته اي داشته باشد كه در ذهن و انديشه مردم 
آسيب ديده از جنايات داعش در سطح منطقه و در 

جهان اسام ماندگار خواهد ماند. 
مردم قدرش��ناس ايران هم حتما 

قدردان خدمات فرزندان رشيدشان در دفاع از ايران 
اسام و منافع ملي و تامين امنيت خود خواهند بود. 

سردار رشيد اسالم 
سياست - 2

هدف از يادداشت ذيل اين نيست كه رفتار 
عجيب اين روزهاي مجموعه دولت سابق 
را به رخ اصولگرايان بكش��يم. چون كار از 
اين حرف ها گذشته است. اگر جزيي نگري 
كنيم، اقدامات آنان حداقل در كوتاه مدت 
تا حد بس��يار زيادي به نفع اصاح طلبان 
و نيروه��اي منتق��د اس��ت. در واقع آنان 
به داليلي از موقعيتي برخوردارند ك��ه مي توانند حرف هايي را 
بزنند كه جدا از درست يا نادرست بودن آنها، هيچ اصاح طلبي 
نمي تواند آنها را بگويد، حتي اگر با سند و مدرك دقيق حرف بزند. 
و اگر چنين رفتاري از خود نشان دهند به فوريت با واكنش تند 
مواجه خواهند شد. البته يك علت چنين برخوردي به اثرگذاري 
اصاح طلبان مربوط مي ش��ود واال در كشور كساني هستند كه 
تندترين سخنان را بيان مي كنند و كس��ي به آنان كاري ندارد. 
اتفاقا خوب هم هست كه آزاد هستند تا هرچه مي خواهند بگويند، 
اين به نفع جامعه و كشور است. مجموعه احمدي نژاد و دوستانش 
نيز از اين قاعده مس��تثنا نيستند، آزاد بودن آنان مشكلي ايجاد 
نمي كند، سهل است كه به نفع همه است و البته اگر اصاح طلبان 
هم بتوانند از طريق آزادي بيان نقش نظارتي خود را ايفا كنند، 

بسيار بهتر خواهد بود. 
فارغ از اين نكته مقدماتي، مي توان اين پرس��ش را طرح كرد كه 
رفتار حلق��ه مركزي دولت احمدي نژاد در ش��رايط كنوني چه 
معنايي دارد؟ در ش��رايطي كه ايران با يك مشكل حاد خارجي 
مواجه است و در داخل نيز با يك زلزله و عوارض آن دست و پنجه 
نرم مي كند، بست نشستن در حرم عبدالعظيم چه معنايي دارد؟ 
به ويژه آنكه چندين دهه است كه اين سنت منسوخ شده و معناي 
آن نيز در ضديت با حكومت براي همه اهل نظر روشن است. شايد 
اصولگرايان به راحتي اين گروه را تخطئه و رد كنند، ولي قضيه 
به اين سادگي نيست. چرا كه رفتار احمدي نژاد و اطرافيان او در 
زمان رياست جمهوري نيز كمابيش به همين شكل بود. فقدان 
درك از مسائل اصلي كشور و اولويت دادن به مسائل شخصي و 
فردي در سياست هاي آن زمان نيز جاري بود. البته آنچه گفته 
مي ش��ود به معناي دفاع از قوه قضاييه نيست، بلكه در نقد رفتار 

اين حلقه سياسي است. 
اصولگرايان بايد در اين زمينه به دو مس��اله، پاس��خ مناسبي را 
حداقل براي خودش��ان داشته باش��ند. اول اينكه چرا در زمان 
رياس��ت وي بر دولت در برابر چنين كارهاي مش��ابه آن دولت، 
س��كوت يا حتي تاييد كردند؟ آيا نمي توانيم نتيجه بگيريم كه 
نحوه داوري اكثر اصولگرايان درباره امور جاري كشور مبتني بر 
انتساب عامان رفتار به گروه آنان يا مخالف اصولگرايان است؟ اگر 
عامل آن سياست جزو آنان است كه دربست تاييد مي كنند و اگر از 
مخالفان و منتقدان آنان است، آنان را دربست تخطئه مي كنند؟ 
متاسفانه در جريان زلزله اخير و با توجه به وضعيت به وجود آمده 
براي طرح هاي مسكن مهر، اكثر اصولگرايان به حمايت ضمني از 
اين طرح برخاستند و به نوعي چسبندگي خود را با سياست هاي 
دولت احمدي نژاد نشان دادند. گويي كه حمايت از كارهاي وي 
چنان قوي و هويتي بوده است كه همچنان از آن حمايت مي كنند 

و اين حمايت مضموني هويتي پيدا كرده است. 
موضوع دوم اين اس��ت كه اصولگرايان تاكنون به اين پرس��ش 
پاسخ نداده اند كه چرا احمدي نژاد و يارانش كه از دل اصولگرايان 
بيرون آمدند در فاصله اندكي از اوج رفاقت، به يك ضديت حاد با 
آنان رسيدند؟ آيا از ابتدا آنان را اشتباهي جزو خود مي دانستند؟ 
يا آنكه اين افراد دچار تحول پيش بيني نش��ده شده اند و چنين 
رفتاري از خود نشان مي دهند؟ فراموش نكنيم كه اصاح طلبان 
از گذش��ته هاي دور مرزبن��دي خود را با اصولگرايان داش��تند 
و همچنان نيز دارن��د، ولي رابطه گروه و حلق��ه احمدي نژاد با 
اصولگرايان بسيار نزديك بوده است. هرگونه پاسخي كه به اين 
دو پرسش داده شود تبعات خاص خود را دارد و در هر صورت بايد 

عبرت هاي خاص آنها را گرفت. 
اگر بخواهيم پاسخ منطقي به اين دو پرسش بدهيم، بايد گفت اين 
تغييرات رفتاري، ناشي از هر دو علت است. به عبارت ديگر بخشي 
از آن محصول ش��ناخت اندك اغلب اصولگرايان از گروه و حلقه 

احمدي نژاد ب��ود. ضديت با اصاح طلبان قدرت 
بينايي آنان را كم سو كرده بود. پديده اي كه نزد 

اصاح طلبان تا حدي شناخته شده بود و بسياري از اصاح طلبان 
از همان ابتدا تعجب مي كردند كه ...
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 ســازمــان آگــهـي هــاي
 روزنــامه  اعتــمــاد

تلفن:66124025
مصيبت وارده را تسليت مي گويم و براي شما و خانواده محترم تان 
- خاصه برادران بزرگوار -  صبر و سالمتي آرزومندم. خداوند مادر 

بزرگوارتان را بيامرزد و در جوار رحمت خويش مأوا دهد.

 دوست عزيز

 جناب آقاي سيد ابوالحسن مختاباد

سيدعلي ميرفتاح


