
اخباركشور

هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل بهجت)ره(: هر وقت نیمه شب، بی اختیار بیدار شدی 
سریع نخواب، چون ملکی به اذن خدا شما رو بیدار کرده تا با خدا 
هم صحبت بشی... حداقل بلند شو، بهشون سالم کن، بعد بخواب.

صفحه 3
  سه شنبه 3۰ خرداد ۱3۹۶ 

۲۵ رمضان ۱۴3۸ - شماره ۲۱۶۵۲

پای درس علی)ع(

بیشتر مردم حیله و نیرنگ را
زیرکی می پندارند

امــام علی)ع(: »ای مردم! وفا همراه راســتی اســت، که 
سپری محکم تر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم. آن کس که 
از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد. 
اما امروز در محیط و زمانه ای زندگی می کنیم که بیشتر مردم 
حیله و نیرنگ را، زیرکی می پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل 

تدبیر می خوانند.
نهج البالغه- خطبه ۴۱

معاون وزیر اسبق ارشاد
 و  تلویزیون فارسی آل سعود

چندی است که گویا یک شبکه جدید تلویزیونی در انگلیس با پول و هزینه 
وابستگان آل سعود و توسط چند تن از فراریان لندن نشین راه اندازی شده که 
یکی از این افراد، علی اصغر رمضانپور، معاون فرهنگی احمد مسجد جامعی در 

دوران وزارت ارشاد ایشان است!
رمضانپور )که از فعالین فتنه 88 بود و پس از آن به خارج کشور گریخت( 
گفت این تلویزیون قرار است یک شبکه ماهواره ای ۲۴ ساعته »سی ان ان« ایرانی  
باشد. با این حساب هزینه ساالنه چنین تلویزیونی ده ها میلیون دالر می شود، 
به خصوص که گفته شده حقوق  کارکنان آن خیلی  بیشتر از هر مقداری است 
که در رسانه های دیگر دریافت می کردند. این تلویزیون نه  تنها به آنهایی که در 
برنامه تلویزیونی آن شرکت کرده و مصاحبه می کنند، هزینه باالیی می پردازد 
بلکه اگر الزم باشد مخارج مسافرت آنها را به لندن نیز تقبل می نماید تا شخصاً 

در استودیو های این تلویزیون حضور یابند!
مجوز شبکه تلویزیونی یاد شده متعلق به شرکتی است که مدیریت اصلی 
آن برعهده یکی از وابستگان آل سعود به نام »عادل عبدالکریم« است که خود 
75 درصد ســهام »آفکام« )سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه ای بریتانیا( را 
نیز داراست. از جمله شرکای دیگر وی در موسسات رسانه ای انگلیس می توان 
به »عبدالرحمان راشد«، مدیر سابق تلویزیون »العربیه« )بلندگوی رسمی رژیم 

آل سعود( اشاره کرد. 
پیش از این نیز خبرهایی انتشــار یافته بود که عوامل آل سعود قصد 
راه اندازی یک تلویزیون ۲۴ ســاعته خبری به زبان فارسی دارند. از جمله 
در دسامبر ۲۰۱5 »محمد السلمی«، در روزنامه »الوطن« که متعلق به آل 
ســعود است همین پیشنهاد را مطرح کرد. قبل از آن نیز در اکتبر ۲۰۱5 
روزنامه اینترنتی عربی  »ایالف« که از لندن منتشــر می شــود و متعلق به 
یکی دیگر از وابستگان آل سعود است، از کشور های عرب منطقه خواست 
که منابع مالی  الزم را برای تاسیس یک شبکه تلویزیونی فارسی  زبان تأمین 
کنند. همچنین »مبارک الدجین« در الوطن پیشنهاد کرده بود که تلویزیون 
کافی  نیست، بلکه باید کارزار قوی از طریق شبکه های اجتماعی نیز توسط 

عربستان به راه افتد. 
الزم به ذکر است وبسایت »العربیه« از سال ۲۰۰8 و »الشرق االوسط«، که 
متعلق به خاندان آل سعود است، از سال ۲۰۱۳ وبسایت فارسی داشته اند که 
برخی از مدعیان اصالحات نیز در آن فعال هستند. از سپتامبر ۲۰۱5 وزارت 
فرهنگ و اطالعات عربستان در ایام حج برنامه تلویزیونی ۲۴ ساعته فارسی  به 
راه انداخت و در ماه اوت سال ۲۰۱5 وبسایت عربی »الجدید« گزارش داد که 
همین وزارتخانه ســعودی قصد تاسیس دو ایستگاه تلویزیون ماهواره ای دارد 

که یکی  از آنها به زبان فارسی  خواهد بود. 
عطا مهاجرانی که به دلیل حمایت از بهائیت مشــهور به بهاءا... مهاجرانی 
اســت، یکی از نویسندگان الشرق االوسط به شمار می آید. طبق اسناد منتشر 
شــده مهاجرانی پیش از این هزینه تحصیل فرزندش را نیز از طریق دالرهای 

نفتی رژیم سعودی تامین کرده بود.
افشای حامیان رسانه های زنجیره ای

 در خارج کشور
محمد ســهیمی، یکی از ضد انقالبیون فراری طی مطلبی در وبســایت 
»گویا نیوز«، ضمن افشای منابع مالی برخی شبکه های اینترنتی و تلویزیونی 
خارج نشینان جبهه مدعی اصالحات، برای رفع سوء تفاهم ها، خواستار معرفی 

حامیان خارجی  این گونه رسانه ها شد. 
سهیمی برای مثال ضمن اشاره به بودجه ۴۰۰ میلیون دالری دولت بوش 
علیه ایران، از قول تلویزیون »ای بی سی« آمریکا در ماه آوریل ۲۰۰7 گفت که 
یک گروه اپوزیسیون در تبعید ایران واسطه کمک های مالی آمریکا به گروهک 

تروریستی ریگی بوده است!
وی با یادآوری اینکه اگر گروهی و یا ســازمانی برای فعالیت های خود از 
وزارت خارجه آمریکا کمک مالی  دریافت کند، آن گروه و یا سازمان و اعضای 
آن حق انتقاد از سیاســت خارجی  آمریکا را در رســانه ها ندارد، به برخی از 
مدعیان اصالح طلبی فراری که از این گونه کمک ها بهره مند شده اند، می پردازد:

فاطمــه حقیقت جو؛ نماینده اصالح طلب مجلس ششــم به همراه تعداد 
دیگری از دوســتان و همکارانش، در ســال ۲۰۱۰ بنیادی تاسیس نمود که 
در مورد منابع مالی  این بنیاد در وبســایت آن گفته شده که »بنیاد به دنبال 
دریافت کمک های مالی  از اشخاص، سازمان های دولتی و غیردولتی ]آمریکا[، 

و همچنین موسسات بین المللی است«
موسسه »توانا« ؛ یک موسسه الکترونیکی و اینترنتی که در اردیبهشت 
۱۳8۹ توسط اکبر عطری )از دانشجویان فراری مدعی اصالح طلبی( و مریم 
معمار صادقی)از وابســتگان رئیس دفتر ارتشبد فردوست و از اقوام سعید 
امامی(  تاسیس شد. »توانا« بر طبق آنچه که در وبسایت خود اعالم کرده 
است یک »موسسه آموزشی« است که با موسسه  آمریکایی  »فریدام هاوس« 
که بودجه آن را دولت آمریکا تأمین می کند، همکاری دارد. بر طبق گزارش 
روزنامه »فایننشال تایمز« در سال ۲۰۰۶، »فریدام هاوس« از دولت جورج 
بوش پســر، بودجه ای برای فعالیت های مخفی  در ایران دریافت کرده بود. 
»توانا« در وبســایت خود منابع مالی  خود را وزارت خارجه آمریکا، وزارت 
خارجه هلند و »موقوفه ملی  برای دموکراســی« اعالم کرده که یکی  دیگر 
از سازمان هایی  است که با بودجه دولت آمریکا اداره شده و در بسیاری از 
تحرکات کودتایی بر ضد دولت های مســتقل در آمریکای التین و مناطق 
دیگر جهان شرکت داشته است، »توانا« میزان کمک های مالی  خود را ذکر 
نمی کند ولی  تا جایی  که »سهیمی« بر طبق اسناد مالیاتی موجود اطالع 
دارد، میزان کمک دریافتی آن در سال ۲۰۱۳ متجاوز از ۱/۳ میلیون دالر 

بوده است!!
این ضدانقالب فراری در انتها می افزاید:

بودجه صدای آمریکا و رادیو فردا توســط دولت آمریکا تأمین می شود و 
کافی  است به مدیریت صدای آمریکا نگاه بیندازیم تا ببینیم که عملکرد ایشان 
از زمان انتخاب دونالد ترامپ چه بوده اســت؟ مهمانان ایرانی  برنامه محدود 
شده اند به طرفداران تحریم اقتصادی، تحریم انتخابات و تحسین کنندگان ترامپ 
و همچنین مهمانان آمریکایی آن کســانی مانند الیوت آبرامز، جان بولتون، و 
مایکل لدین هستند که حتی در میا  ن اکثریت سیاستمداران آمریکا نیز منفور 
به شمار می آیند. مثال مایکل لدین آنقدر نفرت برانگیز است که حتی از موسسه 
افراطی »آمریکن اینترپرایز« نیز اخراج شد و حاال در »بنیاد دفاع از دموکراسی« 
فعالیت می کند؛ یک البی اســرائیل که بودجه آنرا »شلدون ادلسون« )همان 
کسی که پیشنهاد حمله هسته ای به ایران را نمود( تأمین می کند. بی بی سی  
نیز »بنگاه سخن پراکنی بریتانیا« است و به عنوان مثال دائماً با تجزیه طلبان 
ایرانی  مصاحبه می کنــد. )در میان این تجزیه طلبان برخی چپ های دیروز و 

اصالح طلبان فراری نیز به چشم می خورند( 
»شجاعی طباطبایی«

 مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری شد
سیدمسعود شجاعی طباطبایی طی حکمی به عنوان »مدیر مرکز هنرهای 

تجسمی حوزه هنری« منصوب شد.
فاضل نظری، معاون هنری حوزه هنری طی حکمی رسمی سید مسعود 
شــجاعی طباطبایی را به عنوان »مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری« 

معرفی کرد.
شــجاعی طباطبایی، مدیرمسئول نشریه »کیهان کاریکاتور«، مدیر خانه 
کاریکاتور ایران، دبیر دوســاالنه کاریکاتور تهران، دبیر جشــنواره کاریکاتور 

هولوکاست و ... را در فهرست سوابق خود دارد. 

آخرین اخبار از عملیات موشکی مقتدرانه سپاه

داعش سیلی خورد
تل آویو و ریاض لرزید

مقامات داخلی و کارشناسان در واکنش به عملیات 
موفقیت آمیز موشکی سپاه پاسداران )لیله ًْالقدر( به مقر 
فرماندهی داعش در دیرالــزور، تاکید کردند که پیام 
آشکار این اقدام عالوه بر ضربه مهلکی که بر بدنه شجره 
خبیثه داعش و دیگر گروهک های تروریستی وارد کرد، 

هشدار جدی به حامیان تروریست ها بود.
خبر حمالت موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران 
به مقر داعش بازتاب های بســیاری در داخل و خارج داشت و 

مقامات مختلف نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
»علی اکبر والیتی« رئیس  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در پیامی در خصوص اقدام ارزشمند 

سپاه در انهدام مواضع داعش واکنش نشان داد.
در بخشی از این پیام آمده است: اقدام ارزشمند، باصالبت 
و نرم ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در انهــدام مواضع 
تروریست های داعش نمونه و بخشی از توان بازدارندگی و باالی 
دفاعی کشور، همه جانبه و پشیمان کننده است که برای دشمنان 
می تواند بسیار کوبنده تر هم باشد. تامین امنیت، آرامش، توسعه 
و پیشرفت در سایه اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
با پشتیبانی ملت شریف و بزرگ ایران اسالمی، رهبری داهیانه 
مقام معظم رهبری، عزم جزم و همت مسئوالن دلسوز و وحدت 
یاد و نام شهید واالمقام حاج حسن طهرانی مقدم پدر موشکی 

ایران گرامی باد.
هیچ نقطه امنی

 برای تروریست ها وجود ندارد
حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس 
رضوی در جلســه تفسیر قرآن با اشــاره به عملیات موشکی 
سپاه پاســداران علیه داعش اظهار داشت: پیام عملیات اخیر 
آن اســت که اگر تالش ها برای ناامنــی ایران ادامه یابد، هیچ 
نقطه امنی در این عالم برای تروریســت ها و حامیان مســتبد 

آن ها باقی نخواهد ماند.
این فقط یک هشدار نرم بود

»حسین امیرعبداللهیان« مشاور رئیس  مجلس و مدیرکل 
امور بین الملل مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به حمله 

موفقیت آمیز موشکی سپاه پاسداران به مقر فرماندهی داعش 
در دیرالزور، اظهار داشــت: ســپاه پاسداران به تالفي عملیات 
تروریستي اخیر در تهران، مرکز فرماندهي تروریست ها در سوریه 

را موشک باران کرد؛ این فقط یک هشدار نرم بود.
هرگونه توطئه سرکوب می شود

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی در پی حمله موشــکی ایران به مقر تروریست های 
تکفیری در دیرالزور سوریه بیانیه ای صادر کرد.در بخشی از این 
بیانیه آمده است: پیام آشکار این اقدام اضافه بر ضربه مهلکی 
که بر بدنه شجره خبیثه داعش و دیگر گروهک های تروریستی، 
در مرکز آنها در خاک ســوریه دیرالزور وارد شد هشدار جدی 
به حامیان تروریست ها بود که هرگونه طراحی و توطئه آنها از 
این به بعد اضافه بر اینکه در داخل کشور قدرتمندانه سرکوب 
خواهد شــد در صدها کیلومتر دورتر از خاک ایران اســالمی 

سرکوب خواهد شد.
آغاز مرحله جدیدی در مبارزه با تروریسم 

»عالءالدین بروجردی« رئیس  کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس اظهار داشت: این اقدام آغاز مرحله 
جدیدی در مبارزه با تروریســم بود چرا که تا کنون با دعوت 
دولت های سوریه و عراق و حضور مستشاری جمهوری اسالمی 
ایران این مبارزه انجام می شد اما اینکه از صدها کیلومتر دورتر 
از مقر تروریســت ها و با دقت باال و با اســتفاده از توانمندی 
موشــک های نقطه زن مرکز تروریست ها مورد هدف قرار گیرد 

مرحله جدیدی در مبارزه با تروریست ها بود.
پیام آرامش و امنیت بیشتر

 برای کشورهای منطقه
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی 
و سیاست  خارجی مجلس ضمن حمایت قاطع از اقدام انقالبی 
سپاه پاســداران در تأمین امنیت ملی کشور و مقابله با منابع 
تهدیدکننده، گفت: گروه  های تروریستی تکفیری که تولید شده 
مثلث آمریکا، آل سعود و رژیم صهیونیستی هستند، مدت  هاست 

منطقه را ناامن کرده اند.
نقوی حســینی، حمله موشکی سپاه به مواضع داعش در 

دیرالزور ســوریه را حاوی پیام آرامش و امنیت بیشــتر برای 
کشــورهای منطقه عنوان و تأکید کرد: کشــورهای منطقه با 
خیــال راحت و آرامش و آســایش بدانند کــه توان نظامی و 
موشکی جمهوری اسالمی ایران در خدمت امنیت منطقه است.

صدای سیلی سپاه را 
حامیان داعش بشنوند

ماموستا عبدالرحمن خلیفه زاده امام جمعه بوکان با اشاره به 
حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مواضع داعش 
در دیرالزور سوریه اظهار داشت: همگان این موضوع را می دانند 
که اگر مسلمانان متحد و همدل شوند هیچ قدرتی نمی تواند در 

مقابل آنان ایستادگی کند.
وی با تأکید بر این موضوع که صدای ســیلی سپاه را باید 
حامیان داعش بشنوند، تأکید کرد: هیچ حرکت تروریستی را 
بی پاســخ نمی گذاریم و در برابر اقدامات کارشکنانه دشمنان 
جواب الزم را می دهیم تا دیگر چشــم طمع به دین اســالم و 

خاک کشورمان نداشته باشند.
ایران، تروریسم خوب و بد نمی شناسد

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، کمال دهقانی فیروزآبادی 
نایب رئیس  اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اشــاره به حمله موشکی سپاه پاســداران به مقر فرماندهی 
تروریســت های تکفیری در دیرالزور سوریه، گفت: جمهوری 
اســالمی ایران همانند کشورهای غربی با معیارهای دوگانه به 
تروریسم نگاه نکرده و تروریسم خوب و بد نمی شناسد، هر جا 
که تروریسم خطری داشته باشد چه در ایران یا عراق و سوریه 

با آن مبارزه خواهد کرد.
دهقانی فیروزآبادی افزود: عملیات ســپاه پاسداران بسیار 
دقیق و با استفاده از جنگ افزارهای جدید در فاصله چند صد 
کیلومتری از کشورمان صورت گرفت که شاید چنین عملیاتی 

تنها از عهده چند کشور در دنیا بربیاید.
سپاه نشان داد که تهران، پاریس و لندن نیست 

»احمد امیرآبادی« عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با تأکید 
بر اینکه »ســپاه در هدف قرار دادن مواضع داعش در سوریه 
شجاعانه نشان داد که تهران مانند پاریس و لندن و امثال آنها 

نیســت و ما با آنها مقابله می کنیم و تروریســت  ها باید این را 
بدانند«، اظهار داشت: این اقدام نشان داد که تهران مرکز امنی 
است که هر کسی امنیت پایتخت جمهوری اسالمی ایران را به 

هم بریزد، به اشد مجازات می رسد و تنبیه می شود.
طبق وعده حمله گستاخانه  در تهران بی پاسخ نماند

علی نوبخت نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس 
با اشــاره به حمله موفقیت آمیز موشکی سپاه پاسداران به مقر 
فرماندهی داعش در دیرالزور، اظهار داشــت: خوشبختانه و به 
حول و قوه الهی حمله سپاه بسیار موفقیت آمیز بود و اینکه با 
۶5۰ کیلومتر فاصله به مقصد برخورد کرد و این بســیار مهم 
است؛ خیلی ها شاکی شدند و انگشت به دهان ماندند که فکرش 
را هم نمی کردند، ولی این قولی بود که انقالبیون سپاهی داده 
بودند که ما این حمله گستاخانه ای که در تهران انجام دادند را 
بی پاسخ نمی گذاریم و آن حمله واقعاً محکوم بود که جان عده 

زیادی را گرفتند، از طرفی مجروحانی هم داشت.
اراده ملت پشتوانه حمله موشکی سپاه است

»سیدمصطفی میرسلیم« رئیس  شــورای مرکزی حزب 
موتلفه اســالمی تصریح کرد: پشــتوانه حمله موشکی سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، اراده مردم قهرمان ایران است که 
در ۳8 سال اخیر مبارزه با ظلم و جهل و نفاق را وجهه همت 

خستگی ناپذیر خود قرار داده است.
پایان دوران بزن در رو

»حمیدرضا حاج بابایی« نماینده مردم همدان در مجلس 
درخصوص اقدام ارزشمند سپاه در انهدام مواضع داعش اظهار 
داشــت: آمریکا باید بداند که هر کشوری بخواهد کوچک ترین 
تجاوزی به ایران کند، باید تا مرز نابودی آن کشور پیش بینی 

شود زیرا دوران بزن دررویی به پایان رسیده است.
سپاه، خانواده شهدای حادثه تروریستی ۱۷ خرداد را 

شاد کرد
»سید عزت اهلل ضرغامی« رئیس  اسبق رسانه ملی با انتشار 
مطلبی تاکید کرد: شــلیک مرگبار موشک های سپاه به قلب 
تجمع داعش قلب همه ایرانیان، به ویژه خانواده شهدای حادثه 

تروریستی ۱7 خرداد را شاد کرد.

واکنش مقامات داخلی و کارشناسان به عملیات موشکی »لیلهًْ القدر«

سیلى را داعش خورد تا صدایش را دیگران هم بشنوند

سرلشکر باقری:

جزو قدرت های
 بزرگ موشکی دنیا هستیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نقاط ضعف نظام سلطه در 
درگیری با ایران گفت: آنها فعاًل توان درگیری با ما را ندارند و البته ما هم 
قصد درگیر شدن با آنها را نداریم اما در رقابت دائمی با آنها در حوزه های 

مختلف از جمله حوزه موشکی قرار داریم.
به گزارش فارس، سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در نشست با فعاالن عرصه علم و فناوری کشور در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره 
به اهمیت و جایگاه علم و پژوهش در کشــور گفت: خداوند متعال را شاکریم که 
در مکتب اســالم و اهل بیت)ع( و ایران اسالمی تنفس کرده و دینی داریم که بر 

فضیلت علم و دانش تأکید دارد.
وی افزود: انقالب اسالمی به برکت خون شهدا و رهبری امام خمینی)قدس سره( 
مبنای حرکت بزرگی در جهان شــد و امروز آزادی خواهی و استکبارستیزی که 
در اقصی نقاط جهان شاهد آن هستیم، متأثر از صدور گفتمان الهام بخش انقالب 

اسالمی ایران است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه با عوض شدن دولت ها در آمریکا 
تغییری در ماهیت دشــمنی آنها با ما رخ نداده بلکه بیشــتر هم می شود، اظهار 
داشــت: ما در یک رقابت دائمی با دشمنان در حوزه های مختلف به سر می بریم 
که بطور مثال توان موشکی ما به عنوان ابزاری بازدارنده به برکت حرکت جهادی 
دانشمندان بومی کشور به نقطه ای رسیده که امروز در زمره قدرت های مطرح دنیا 

در این عرصه هستیم.
سرلشــکر باقری خاطرنشــان کرد: اینکه کشوری تحت تحریم بتواند در این 
سطوح فناوری وارد شده و با وجود فشارها و توطئه های دشمنان – که اگر ذره ای 
احتمــال پیروزی در نبرد را بدهند دقیقه و ثانیه ای در تهاجم به این ملت تأخیر 
نمی کنند – به چنین توانی دست یابد اقدامی بزرگ و جهاد علمی است و ما امروز 
در عرصه های مختلفی همچون زمینی، دریایی، هوافضا، اطالعات، امنیت، سایبر، 

پدافند و پدافند غیرعامل با دنیا در رقابت هستیم.
وی تصریــح کرد: کشــف و بهره برداری از صنایع و علومی که منشــأ غربی 
دارند، در حوزه های فنی مرســوم و قابل درک است، اما در علوم انسانی ما اساسا 
نمی توانیم از محصوالت و تولیدات آنها استفاده کنیم زیرا ماهیت نظام اسالمی و 
شیوه اداره جامعه ما با آنها متفاوت است و آنها در حوزه های علوم انسانی درصدد 
ترویج علوم و باورهای خود در کشور ما هستند که امری خطرناک بوده و ما باید 

هشیارانه مقابل آنها بایستیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه استفاده از روش های سنتی و 
روش های غربی عقب ماندگی و شکست را در پی دارد، گفت: راه حل جبران عقب 
ماندگی های علمی و تکنولوژی کشور از منظر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
پیمودن راه های میان بر، ابتکار، ابداع و نوآوری است که بحمداهلل در حوزه های دفاعی 
بخش زیادی از این مســیر را پیموده ایم که شاهد مثال بارز آن توان بازدارندگی 

و امنیت ایران اسالمی است.
نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین:

ایران حامی همیشگی 
و ثابت قدم فلسطین بوده است

نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در تهران گفت: ایران در مقاطع 
مختلف همواره حامی مردم فلسطین بوده است و از مقاومت دفاع کرده و 
هیچ گاه موضع خود را در طی سالیان گذشته تاکنون تغییر نداده است.

»ناصر ابوشریف« نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در تهران روز دوشنبه، 
در نشســت خبری در باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مسئله فلسطین و روز 
قدس اظهار داشت: متأسفانه سازمان های بین المللی هیچ کمکی به مسئله قدس 
و فلســطین نمی کنند و با اینکه براســاس قوانین بین المللی و قطعنامه تقسیم، 
قدس منطقه بین المللی  است و باید زیر نظر سازمان ملل اداره شود، اما باز رژیم 
صهیونیســتی توجهی به این قطعنامه ها ندارد و در تالش اســت به شــهر قدس 

سیطره پیدا کند.
ابوشریف افزود: ملت فلسطین به رغم وجود تمام توطئه های رژیم صهیونیستی 
همچنان ایســتادگی و مقاومت می کند. متأســفانه در حال حاضر جهان عربی و 
اســالمی درگیر نبردهای خونین هستند، از این رو رژیم صهیونیستی به صورت 

مستمر پروژه های جدیدی را اجرا می کند.
وی با بیان این که روز قدس روز مهمی اســت که هر سال اهمیت آن بیشتر 
و بیشــتر می شود، افزود: ما خواســتار حضور بسیار گسترده مردم جهان اسالم و 
بقیه دنیا در مراســم روز قدس هستیم و از همه می خواهیم به صورت فعاالنه در 
این روز برای حمایت از فلسطین شرکت کنند، چرا که موضوع فلسطین مسئله ای 

برحق و عادالنه است.
در ادامه این نشســت خبری ابوشــریف گفت: متأســفانه ما به عنوان مردم 
فلسطین چه در غزه، قدس و کرانه باختری مالیات اختالف های عربی، اسالمی و 

داخلی را می پردازیم.
ابو شــریف درباره عملکرد عربستان در مقابل رژیم صهیونیستی بیان داشت: 
در وضعیت کنونی شاهد شکل گیری ائتالفی در کشور عربستان هستیم که برای 
تأمین رژیم صهیونیســتی تالش می کند. امروز شــاهد این مسئله هستیم که در 
عربستان کنفرانســی برگزار شد که هدف اصلی آن ایران بود، در ادامه وزیر امور 
خارجه سعودی ها به صورت علنی اعالم کرد که هدف ما علیه مقاومت فلسطین 

است و مشخص کرد که هدف اصلی این کشور مقابله با فلسطین و ایران است.
ابوشــریف ادامه داد: اگر عربســتان بخواهــد ارتباط بین مســجد الحرام و 
مســجد االقصی را قطع کند خود ضرر بزرگی خواهــد دید چرا که این دو مکان 

رابطه قرآنی و دینی دارند.
ابوشــریف ضمن تأیید و تبریک حمله موشــکی سپاه به مقر داعش از سوی 
جنبش متبوع خود تصریح کرد: از مدتی قبل شاهد تالش هایی برای انتقال هرج 
و مرج به داخل ایران بودیم تمامی تالش ها به این دلیل اســت که ایران در کنار 

مقاومت ایستاده و از امت اسالمی در مقابل رژیم صهیونیستی حمایت می کند.
ابوشریف با اشاره به حمله موشکی شب گذشته سپاه پاسداران به مقر داعش 
در دیر الزور گفت: این اقدام پیامی بود از ســوی ایران برای کســانی که این گونه 

گروه ها را به ایران فرستاده اند.

روسیه ساخت تجهیزات  راکتورهای ۲ و 3 
نیروگاه بوشهر را  آغاز کرد

روسیه ساخت تجهیزات راکتورهای 2 و 3 نیروگاه بوشهر را آغاز کرد.
بنا بر اعالم شرکت اتم استوری اکسپورت، روسیه تولید تجهیزات الزم برای 

ساخت راکتورهای جدید نیروگاه هسته ای بوشهر را آغاز کرده است. 
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران، به نقل از اســپوتنیک، والــری لیمارنکو 
رئیس شــرکت اتم استوری اکسپورت روســیه هم چنین افزود: توافق نامه های 
جدیدی در رابطه با برخی تجهیزات نیز در آینده نزدیک به امضا خواهد رسید.

لیمارنکو در نشســت بین المللی اتم اکسپو ۲۰۱7 گفت: قرارداد تولید یک 
سری تجهیزات برای راکتورهای ۲ و ۳ نیروگاه بوشهر امضا شده است. به عالوه 

تولید این تجهیزات پیچیده هم اکنون آغاز شده است.
به گفته وی هم چنین بحث خرید ژنراتورهای بخار و سیستم کنترل روند 

فنی نیروگاه در دستور کار قرار گرفته است.
لیمارنکو گفت: این یک کار بســیار دشوار و نیازمند دقت زیاد است که 
تعداد زیادی از متخصصان اتم اســتوری اکسپورت را درگیر کرده است که 
هــدف اصلی یعنی تحویل به موقع تجهیزات را عملی کنند. چنین موضعی 
باعث کاهش دوره ســاخت خواهد شــد و تجهیزات مستقیم به محل نصب 

انتقال داده خواهد شد.
قرارداد ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر ۲ که شامل ساخت و نصب راکتورهای 
۲ و ۳ سایت هسته ای بوشهر است در نوامبر ۲۰۱۴ میان ایران و روسیه به امضا 
رسید. این قرارداد هم چنین شامل گزینه ساخت ۶ راکتور دیگر در آینده است.

در دســامبر ۲۰۱۶، تهران نخستین بودجه ساخت دومین مرحله نیروگاه 
بوشــهر را به روسیه انتقال داد. بنا بر اعالم روس اتم کار ساخت و نصب پروژه 

بوشهر ۲ از ۱۴ مارس ۲۰۱7 آغاز شده است.

قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه پاســداران 
اعالم کــرد: در عملیات رزمنــدگان قرارگاه قدس 
نیــروی زمینی ســپاه در ارتفاعــات قصرقند در 
سیستان و بلوچســتان، جلیل قنبر زهی سرکرده 

گروه تروریستی انصارالفرقان به هالکت رسید.
بر اســاس این گزارش جسد این تروریست بین المللی 
بــه همراه ۴ نفر از معاونین و عواملش هم اکنون در اختیار 
نیروی زمینی سپاه است. این تروریست تکفیری به خاطر 
جنایات گســترده در مرزهای جنوب شرق ۲5 سال سوژه 

تعقیبی نیروهای امنیتی ایران بوده است.
انفجار در مراســم تاســوعای حســینی چابهار، اعزام 

عوامل انتحاری برای مســاجد، شــهادت جمعی از پرسنل 
ناجا در سال 77، حمله به پست انتظامی در میدان »تامین 
اجتماعی« زاهدان و ده ها جنایت دیگر از اقدامات وی بوده 

است.
جلیل قنبرزهی، ســرکرده گروهــک انصارالفرقان از 
منابع مالی کشــورهای عربی حمایت می شــد و جلسات 
زیادی با نیروهای آمریکایی مســتقر در افغانســتان جهت 

ضربه زدن به ایران داشته است.
بر اســاس اســناد اطالعاتــی، گروه های تروریســتی 
»جندالشــیطان« مالک ریگی٬ »جیش الظلم« و تیم های 

تکفیری زاییده اقدامات و برنامه ریزی های وی بوده است.

شلیک دوم سپاه به قلب تروریست ها

سرکرده گروهک تروریستی انصارالفرقان به هالکت رسید

سرویس سیاسی -
شامگاه روز یکشنبه تقریبا دو ساعت از سخنرانی 
رهبر انقالب گذشته بود که موشک های ایرانی بر قلب 
ســیاه دشمن تکفیری در شرق ســوریه فرود آمد و 
منفجر شد، ســیلی محکمی که صدای آن تل آویو و 
ریاض را لرزاند، رهبر انقالب فرموده بودند: ما به آنها 

سیلی خواهیم زد.
هنوز اندکی تا اذان و افطار بیســت و ســوم ماه مبارک 
رمضان )۲8خرداد ( زمان باقی مانده بود. خانواده شــهدای 
غیور مدافــع حرم و مرزبانان دلیر میهن اســالمی به دیدار 

رهبر انقالب رفته بودند. 
فرمانده معظم کل قوا وعده ســیلی به دشمنان را داده و 
فرمودند: »ملّت ایران آن ملّتی اســت که از روز اّول تا امروز، 
با همین جور توطئه ها و با همین جور حرفها مواجه بوده؛ آنها 
خواسته اند به ملّت ایران ســیلی بزنند، ]ولی[ ملّت ایران به 
آنها ســیلی زده؛ آنها خواســته اند نظام جمهوری اسالمی را 
ســاقط کنند، ]اّما[ یکی یکی در حســرت این آرزو به گور 
رفتند... این را همه بدانند -هم دشــمن بداند، هم دوستان 
با اخالص بدانند، هم آن دوستانی که گاهی دلشان می لرزد 
بدانند- که جمهوری اســالمی مســتحکم ایســتاده است و 
بدانید آنها نمی توانند به ما ســیلی بزنند، ما به آنها ســیلی 

خواهیم زد.«
چند ساعت بعد!

قریب به دو ســاعت از سخنان رهبر انقالب نگذشته بود 
که ناگهان انتشار خبری نه تنها ایران بلکه جهان را به سرعت 
برق و باد در نوردید. خبر کوتاه بود اما غرورآفرین برای ملت 
ایران و هراس انگیز برای دشمنان: ایران از خاک خود مواضع 
داعش را در شرق سوریه مورد هدف موشک های دقیق میان 

برد قرار داد.
در ســایت های خبــری ولوله ای به پا شــد و در محیط 
مجازی طوفانــی به راه افتاد. همه ایرانیــان با غرور خاصی 
پیام ها و ویدئوهای شــلیک موشــک های ایرانــی را به قلب 
دشــمن تکفیری برای همدیگر ارسال می کردند. فضا یادآور 
شــب هایی بود که خبــر پیروزی رزمندگان اســالم در یک 

عملیات و آزادسازی بخشی از خاک میهن منتشر می شد.
۱۱روز پیــش بــود کــه اعضای وابســته بــه گروهک 
تروریســتی داعش به حرم مطهر امام )ره( و مجلس شورای 
اســالمی حمله کردند. در پی این اقدام ۱7 نفر از هم وطنان 
ما به شهادت رسیدند. همان روز سپاه در بیانیه ای اعالم کرد 
که انتقام ســختی از تکفیری های داعشــی خواهد گرفت و 
شب دوشنبه این وعده با لطف پروردگار جامه عمل پوشید.

پاسخی برای خون های پاک
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از 
حمله موشــکی به مواضع تروریست ها بیانیه ای منتشر کرد: 
»در پی جنایت تروریســتی ۱7 خردادماه ۹۶ تروریست های 
تکفیــری در تهران که به شــهادت ۱8 تن از مردم مظلوم و 
روزه دار و مجروحیت جمعــی دیگر از هموطنان عزیز منجر 
گردید، سپاه پاسداران انقالب اســالمی اعالم کرد: »ریخته 

شدن هیچ خون پاکی را بدون پاسخ نمی گذارد.«
در ادامــه این بیانیه آمده بود: »بر این اســاس ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی با اســتعانت از ذات اقدس الهی 
و بــه نیابت از ملّت قهرمان و دشمن ســتیز ایران و خانواده 
معظم شــهدا و آســیب دیدگان عملیات تروریستی در حرم 
مطهر حضرت امام )ره( و ســاختمان اداری مجلس شورای 
اســالمی، لحظاتی پیــش مقّر فرماندهــی و مراکز تجمع و 
پشــتیبانی و ســاخت خودروهای انتحاری تروریســت های 
تکفیری در منطقه دیرالزور در شرق سوریه را با هدف تنبیه 

تروریست های جنایتکار، مورد حمله موشکی قرار داد.«
پیامی روشن برای حامیان تروریسم

روابط عمومی ســپاه در مورد چند و چــون این حمله 
گفته بود: »در این عملیات تعدادی موشــک میان برد زمین 
به زمین از پایگاههای موشــکی نیروی هوافضای ســپاه در 
اســتان های کرمانشاه و کردستان، تروریست های تکفیری را 
هدف ضربات مهلک و کوبنده قرار داد. گزارش های دریافتی 
حکایت از هالکت تعداد زیادی از تروریســت های تکفیری و 

انهدام تجهیزات، سامانه ها و سالح های آنان دارد. «
ســپاه در بیانیه خــود تاکید کرد: »پیــام این اقدام 
انقالبی و مجازات گونه کامال روشن است؛ سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به تروریســت های تکفیــری و حامیان 
منطقه ای و فرامنطقه ای آنان هشــدار می دهد، در صورت 
تکرار اقدامات پلید و شــیطانی علیه ملت ایران، خشــم 
انقالبی و شعله های آتش انتقام پاسداران انقالب، عاملین 
و مســببان آن را در بر خواهد گرفــت و جنایتکاران را به 

جهنم رهنمون می سازد. «
همچنین ســپاه پاســداران در انتهای این بیانیه خطاب 
بــه ملت شــریف ایران آورده بــود: »به ملّت عظیم الشــأن 
ایران اســالمی اطمینان داده می شــود، پاسداران انقالب به 
فضل الهی و با همراهی و مشــارکت سایر نیروهای نظامی، 
انتظامــی، اطالعاتی و امنیتی کشــور برای صیانت از امنیت 
ملی و شکســت فتنه هــا و پدیده های ضــد امنیتی، از هیچ 
تالشــی فروگذار نکرده و اقدامات متناسب را در دستور کار 

قرار خواهند داد.«

پیام ظریف
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان پس از 
حمله موشکی به مواضع تروریستهای داعش در دیرالزور در 
پیامی توییتری نوشــت: »توان موشکی ایران از شهروندانش 
در دفاع مشــروع و قانونی حمایت می کند و همزمان مبارزه 
مشــترک جهانی با داعش و تروریزم افراط گــرا را به پیش 

می راند.«
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره 
به حمله موشــکی سپاه پاســداران انقالب اسالمی به پایگاه 
تروریست های تکفیری در دیرالزور سوریه، آن را پاسخ قاطع 
و به موقع به تحرکات تروریستی اخیر آنها در تهران دانست 
و اظهار داشــت کــه این اقدام با اطالع قبلی دولت ســوریه 

بوده است.
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان همچنین ضمن 
هشــدار به گروههــای تروریســتی-تکفیری و حامیان آنها، 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران در برابر هرگونه اقدام 
بی ثبات کننده ای که امنیت ملی و امنیت شــهروندان کشور 
را بــه مخاطره بیاندازد، مماشــات نخواهد کرد و واکنش به 
اینگونه اقدامات از ســوی ایران قاطع، بــه موقع و همراه با 

هوشمندی خواهد بود.
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی تاکید کرد: اقدام شب 
گذشــته در حمله موشکی به عناصر تروریستی و پایگاه های 
آنها نیز در راستای تامین امنیت شهروندان کشور و با اتکا به 
توان و زیرساخت های دفاعی ملی و نیروهای نظامی با ایمان 

کشور صورت گرفته است. 
هالکت یکی از فرماندهان ارشد داعش

آخریــن اطالعات رســیده حاکی از آن اســت که تمام 
موشــک های شلیک شــده توسط ســپاه به صورت دقیق به 
مواضــع تروریســت ها در دیرالزور اصابت کــرده و عملیات 
انتقام از تروریســت ها کاماًل موفقیت آمیز برگزار شده است. 
برآوردهای اولیه حاکی از وارد آمدن خســارات بسیار فراوان 
جانی و تجهیزاتی به تروریست ها در این منطقه حکایت دارد 
و پیش بینی می شود حداقل صدها داعشی در این حمالت به 

هالکت رسیده یا زخمی شده باشند.
همچنین شــبکه خبر دیروز در خبری فوری به نقل از 
منابــع میدانی اعالم کرد که یکی از فرماندهان اصلی داعش 
به نام ســعد الحسینی معروف به ابو سعد با تابعیتی سعودی 
در حمالت موشکی شب گذشته سپاه به دیر الزور به هالکت 
رسیده اســت.منابع خبری دیگری هم از کشته شدن داماد 

ابوبکر البغدادی در این حمله خبر می دهند.
رصد همزمان اصابت موشک ها با پهپاد

به گزارش پایگاه خبری شــبکه  العالم، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه گفت: موشک ها از ایران شلیک شد و بر فراز 
عراق عبور کرد و در ســوریه فرود آمد و توسط هواپیماهای 
بدون سرنشــینی که از اطراف دمشق به پرواز درآمده بود بر 
فراز دیرالزور اصابت ها را به صورت همزمان برای ما در ایران 

مخابره می کرد.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
در جریان شــلیک موشک های بالستیک سپاه به مقر داعش 
در دیرالزور ســوریه گفت: اگر تروریســت ها به شرارت ادامه 

دهند نتیجه پرهزینه ای برایشان رقم خواهد خورد.
وی تاکید کرد:  در اطراف دیرالزور پایگاه های فرماندهی، 
مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع آنها 
توســط موشک های میانبرد مورد هدف قرار گرفت. دشمنان 
بایــد بدانند تهــران، لندن و پاریس نیســت و این یک کار 
کوچکی بود که انجام شد و اگر دست از پا خطا کنند ضربات 

مهلک تر بر سر آنها فرود خواهد آمد.
اشراف اطالعاتی از ۷00کیلومتر

فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه اظهار داشــت: این 
موشــک ها از ایران شلیک شد و بر فراز عراق عبور کرد و در 
سوریه فرود آمد و توسط هواپیماهای بدون سرنشینی که از 
اطراف دمشق به پرواز درآمده بود بر فراز دیرالزور اصابت ها را 

به صورت همزمان برای ما در ایران مخابره می کرد.
حاجی زاده همچنین تاکید کرد: تمام موشک ها دقیقا به 

محل مورد نظر اصابت کرد.
وی افزود: شناسایی و احاطه اطالعاتی این تروریست ها 
به خودی خود یک دنیا مسئله است و شلیک این موشک ها 
از فاصلــه 7۰۰ کیلومتری و نشــاندن روی یک ســاختمان 
کوچک، خودش یک پیام است و آنها می فهمند عیار ایرانی ها 

کجاست.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا این عزم 
و اراده محکم برای دفاع از نظام را به صورت کامل دارد و سر 

سوزنی هم عقب نمی نشیند.
لیله ًْالقدر مدافعان میهن

سردار رمضان شریف ســخنگوی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عملیات 
شب گذشته سپاه علیه تروریســت ها گفت: در این عملیات 
که »لیلهًْ القدر« نام داشــت، سپاه پاسداران ۶ فروند موشک 
بالســتیک میان برد، به اهداف مختلفی در بُردهای ۶5۰ تا 

7۰۰ کیلومتر شلیک کرد.
وی افــزود: این موشــک ها، موشــک هایی قدرتمند و 
نقطــه زن بودند و با دقت باالیی به اهــداف اصابت کرده اند. 
اهدافی که مــا در این عملیات هدف قــرار دادیم، مقرهای 
فرماندهی، دپوی تجهیزات انتحاری و لجســتیکی در استان 

دیرالزور سوریه بوده است.
سخنگوی سپاه پاسداران،  اجرای این عملیات را پاسخی 
محکم به عملیات کور تروریســتی در مجلــس و حرم امام 
راحل اعالم کرد و اظهار داشت: برای شلیک این موشک ها با 
کشــور سوریه از قبل هماهنگ شده بود و موشک ها از مسیر 

کشور عراق وارد آسمان سوریه شده بودند.
ســردار شــریف در پایان تاکیــد کرد: تعــدادی از این 
موشــک ها، موشــک های دقیق و نقطه زن ذوالفقار بوده اند و 
هم اکنون نیز تصاویر بســیار خوبی از لحظه اصابت موشک ها 

به اهداف، به دست مان رسیده  است.
بازتاب جهانی حمله به داعش

خبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع تروریست ها 
در دیرالزور سوریه به ســرعت در رسانه های جهان منعکس 

شده و به خبر مهم آن رسانه ها تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آسوشیتدپرس در گزارشی 

ویژه از اقدام روز گذشته نیروهای مسلح کشورمان نوشت که 
سپاه پاسداران انقالب روز یکشنبه اعالم کرد که موشک هایی 
را به سوی شــرق سوریه شلیک کرده و اهداف شبه نظامیان 
داعش را در پاســخ به حمالت صــورت گرفته علیه پارلمان 
ایران و حرم )امام خمینی( در تهران هدف قرار داده است و 
هشدار داده اســت که اگر هر طرف دیگری حمالتی را علیه 

ایران انجام دهد، )با آن( رفتار مشابهی خواهد کرد.
انتخاب جالب اهداف

ســی ان ان با اشــاره به شلیک شش موشــک ایرانی به 
ســوی اهداف داعش در شرق سوریه، نوشت که این حمالت 
اولین شــلیک  موشــک های زمین به زمین ایران به اهدافی 
در خاک ســوریه از ابتدای بحران در این کشــور است. این 
شــبکه به نقل از »ریک فرانکونا«، تحلیلگر مســائل نظامی 
نوشت: »انتخاب اهداف بسیار جالب است. آنها می گویند که 
شــلیک های صورت گرفته به ســوی همان افرادی بوده که 
حمالت تهران را برنامه ریــزی کرده اند، اما همچنین موجب 

تقویت تالش های کنونی ارتش سوریه می شود.«
گاردین نیز در گزارشی نوشت که ایران به تالفی حمالت 
هفته گذشــته به پارلمان و آرامــگاه آیت اهلل خمینی که ۱8 
قربانی برجای گذاشت، با شلیک موشک هایی تروریست ها را 
در شهر دیرالزور که تحت کنترل داعش است، هدف قرار داد.

صدای سیلی را بشنوند!
خبرگزاری اسپوتنیک هم در پی حمالت موشکی سپاه، 
در یادداشــتی نوشت: ســیلی را داعش خورد تا صدایش را 
دیگران بشــنوند. ایران با این کار خواسته این پیغام را بدهد 
کشوری نیســت که با تهدید عقب نشینی کند و از این پس 

تهدید را با تهدید پاسخ خواهد داد.
روزنامه االخبار لبنان نیز در گزارشی نوشت که همزمان 
با شــدت تحوالت ســوریه و فضای متشــنج آن و پیام های 
موشــکی که رد و بدل می شــود، نیروهای ایرانی در اقدامی 
بی ســابقه مواضع داعش در دیرالزور را هدف قرار دادند. این 
حمله به مثابه پیام هایی شــدید اللحن به واشنگتن بوده و در 
چارچوب شدت گرفتن کشــمکش آمریکا و ایران در میدان 
ســوریه جا دارد. در این میان رهبــر ایران، دروغ های دونالد 
ترامپ را »تهدیدات تو خالی« علیه ایران برشــمرده و تاکید 

کرد، کشورش به این دروغ ها اهمیتی نمی دهد.
نیویورک تایمز نیز در گزارشــی از تحوالت شب گذشته 
ســوریه نوشت که حمالت موشــکی ایران که از فاصله قابل 
توجهی انجام شده است، ممکن است به منظور ارسال پیامی 
برای دشــمنان ایران در منطقه از جمله اسرائیل و عربستان 
سعودی و همچنین ایاالت متحده باشد - کشوری که دارای 

پایگاه های نظامی در خاورمیانه است.
از میان نشــریات رژیم صهیونیستی یدیعوت آحارونوت 
تاکید کرد: ایران با حمله موشکی به داعش خود را به عنوان 
قدرت جهانی مطرح کرد. ها آرتص هم با بیان این که انتقام 
موشکی ایران، قدرت نمایی و پیامی به آمریکا و اسرائیل بود 
نوشــت: این اقدام نشانه کوتاه نیامدن ایران از حفظ نفوذش 

در سوریه است.
یک واکنش نرم!

رادیو بین المللی فرانسه هم در گزارشی با اشاره به شلیک 
موشک های ایرانی به سوی اهداف داعش در سوریه نوشت که 
این اولین بار است که از موشک های میان برد برای هدف قرار 
دادن افراطی ها در سوریه استفاده شده است. الجزیره قطر نیز 
در گزارشی به نقل از رئیس دفتر خود در تهران نوشت که این 
اقدام ایران تالشــی برای ارسال این پیام است که آماده است 

در صورت لزوم از تمامی خطوط قرمز عبور کند.
شــبکه المیادین نیز در گزارشــی با پوشــش لحظه  به 
لحظه از این ماجرا نوشــت که نیروهای ایرانی با استفاده از 
موشــک های بالســتیک مقرهای گروه های تروریستی را در 
دیرالزور در شــرق ســوریه هدف قرار داد. این رسانه عربی 
همچنین به نقل از مقامات ایرانی نوشت که شلیک موشک ها 

پیامی برای آمریکایی ها بوده است.
رای الیوم نیز نوشــت که ســپاه پاســداران این حمالت 
موشــکی علیه دیرالزور را پیامی بــرای تکفیری ها و حامیان 
منطقه ای آنها دانســته و امیرعبداللهیان نیز آن را تنها یک 

واکنش نرم توصیف کرده است.


