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 ضاحیه مقاوم

در مناطق پر ازدحاام محلاه   با اقدام تروریستی دو عامل انتحاری داعش 

و  نفار را شاهید   39« ضااحیه »نشاین  در منطقاه شای ه  « برج البراجنه»

 محال  و بیارو   جنوبی منطقه کردند. ضاحیه،زخمی نفر را  193حدود 

 دهدا جاای  خود در را نفر میلیون ونیمیک از بیش شی یان، زندگی اصلی

 هاای فروشاااه  اداری، هاای ساختمان دارای بیرو  جنوبی است. ضاحیه

ایران،  سفار  چون مهمی، مراکز و اقتصادی مالی، صن تی، مراکز بزرگ،

 از حمایات  المللای باین  آژانا   و ملل سازمان دفتر یمن، مغرب، کویت،

 و هاا دانشاااه  دینای،  هاای حوزه منطقه، این در. است فلسطینی آوارگان

 و اساالمی  آزاد دانشاااه  اساالمی،  دعو  دانشااه مختلف، هایااهآموزش

 دارد. وجاود  قارار  خصوصای  تربیتای  و ایفنی و حرفاه  مراکز از بسیاری

 از و شاده  منطقه این شهر  سبب آن به وابسته هایمؤسسه و اهللحزب

 هاای تروریسات  است. ساخته لبنان در نظیربی و یاانه جایااهی ،ضاحیه

 حقیرانه اقداما  این با سوریه و عراق در سناین شکست از پ  تکفیری

 اهلل درحازب  و شی یان را که این منطقه ثبا  و امنیت تا کنندمی تالش

 هاای شکسات  انتقاام  واهای  خیاال  باه  و کنناد  هستند، ناامن ساکن آن

این اقدام از  محکومیت حادثه این مشترک نقطه .بایرند را خود درپیپی

 حتای  ،عربای  و کشورهای اروپایی و آمریکا ز جملها ،کشورها همه سوی

 و نیسات  کاافی  حادثاه  این محکومیت تنها بود؛ اما هاتروریست حامیان

 چناین  در کنناد.  تالش تروریسم مبارزه جدی با برای کشورها همه باید

 به اسالم دشمنان و گراافراط نیروهای و هاتروریست که حساسی وض یت

از یک سو ملات ایاران    هستند، لبنان در ثبا  و امنیت به زدنضربه فکر

 تاا  و بایساتد  لبناان  ملات  و اهللحازب  کناار  در کاه  داندمی خود وظیفه

دهاد و از   ادامه را مستمر و طوالنی نبرد این ،هاتروریست کردنکنریشه

باا   ملت قهرمان لبنان همبساتای بهتاری   ،سوی دیار، قط اً پ  از این

 هاای جریاان  باا  مباارزه  در عازم خاود را   و برقرار کرده ارتش و مقاومت

لبنان به  متنوع جام ه انسجام تر خواهد کرد وجدی تروریستی و افراطی

 .خواهد شد حفظ مقاومت، و همبستای نماد منزله
 

های سوریهالشام: شکاف در میان سلفیظهور جیش         

آبان( در  19) 1122نوامبر  23« المانیتور»پایااه اینترنتی  -گروه ترجمه

های سوریه و اخاتال  و درگیاری میاان آنهاا     ای به وض یت سلفیمقاله

های سوریه در ماه اکتبر با ظهاور یاک نیاروی    سلفی»پرداخت و نوشت: 

رسد، رو بودند که به نظر میبهالشام رونظامی جدید موسوم به جیششبه

اناه  گرایاناد و شا ارهای پوپولیساتی و ملای    از سایر تندروها جادا شاده  

های سالفی مانناد   شدن صحنه نظامی سوریه، سازماندهند. با قطبیمی

نظاامی  اند؛ اما حسن شهر  ندارند. این گروه شبهاحرارالشام قدر  یافته

نیاز حواور   « درعاا »و « حما»که در اطرا  منطقه حلب ف ال است، در 

اینترنتاای اسااتنفورد، احرارالشااام گزینااه   دارد. مطااابق گاازارش پایااااه

 های سلفی است. روتر برای سایر گروهگرای میانهالماس

اکتبار مؤسساه کاارنای گزارشای دربااره       21در ادامه مقاله آمده است: 

رسد، از انشقاق درون احرارالشام گروهی جدید منتشر کرد که به نظر می

ایجاد شده باشد. سینان هاتهت، پژوهشار اتااق فکار عماران دیراساا      

الشام احساس تنش و ناآرامی درون احرارالشام را ایجاد جیش»گوید: می

هایی در حلب، ادلب و حماا دارد و از  الشام شاخهجیش«. دهدبازتاب می

حدود پنج هزار نیروی رزمای تشاکیل شاده اسات کاه البتاه باه گفتاه         

پژوهشار مؤسساه کاارنای، ایان رقام حادود یاک هازار نیروسات کاه          

ور  گرفتاه اسات. شای     تار صا  های کوچکعووگیری آن از سایر گروه

رود این گاروه  انتظار می»گوید: حسن ضغیم، روحانی اسالمی سوری می

 «. تر را تحکیم ببخشدهای کوچکبتواند گروه

گویناد، ایان گاروه امیادوار     منابع محلی می»در پایان مقاله آمده است: 

الشام را از است مورد تأیید مرکز عملیا  نظامی ترکیه باشد. آنچه جیش

گاااران ایان   کند، این است که بسیاری از پایهها متمایز میر سازمانسای

جنبش اعوای سابق احرارالشام هستند. هد  راهبردی این گروه، تسلط 

بر مناطق روستایی شرق حلب و نیز مناطق دیرالزور و رقه اسات. افازون   

اند که همزمان باا رژیام اساد و دولات اساالمی      بر این، آنها متاکر شده

جناند. به گفته ضغیم، این گروه نخستین جنابش شورشای   ( می)داعش

را اعالم کرده اسات.   طور شفا  دشمنی خود با داعشسوری است که به

الشام گفته است، تمام اعوایش اتباع باومی ساوریه هساتند. ایان     جیش

   کند.الل سوریه استفاده میگروه از پرچم استق
 

 بازی در پاریسخون

« فاران   دو اساتاد »ا اوالند، وقتای در راه ورزشاااه   شب گاشته، فرانسو

پاری  بود تا دیدار دوستانه فرانسه در برابر آلمان را باه تماشاا بنشایند،    

های خود صادای انفجارهاای   کرد که با گوشهرگز به ذهنش خطور نمی

تروریستی را بشنود، صدایی که دو بار تکرار شد تا فرانساوا اوالناد تحات    

  امنیتی، ورزشااه را ترک کند. ماجرای شب خاونین  شدیدترین تمهیدا

پاری  تنها به انفجارهای نزدیک ورزشااه ختم نشد. پلای  ایان کشاور    

 باه  پاری  نقطه از هفت در کمدست تروریستی رسماً اعالم کرد، حمال 

شدن ت دادی از شهروندان پاری  در است که به رگبار بسته پیوسته وقوع

تارین  موسیقی از سوی افراد مسال  از مهام   یک رستوران و یک کنسر 

نیز پازل ایجااد رعاب و   « هنری کاتالن»گیری در مرکز آنهاست. گروگان

جمهور فرانسه که خود از حماال   وحشت در فرانسه را کامل کرد. رئی 

هاای تلویزیاونی   تروریستی فرار کرده بود، ساعاتی ب اد در برابار دورباین   

سراساری در فرانساه اعاالم     اضطراری یتبار وض حاضر شد و برای اولین

 هاتروریست مقابل در چاونه که دانندمی خوب فرانسه مردم گفت: کرد و



بدهند. پ  از ایان ساخنان، باا اساتقرار      شکست را آنها و کنند مقاومت

ها، فرانسه به یک پادگان بزرگ تبدیل شد؛ اما این تدابیر ارتش در خیابان

وحشت جلوگیری کند تاا آنجاا کاه ایان     هم نتوانست از گسترش رعب و 

هاا نیاز منتشار شاد و آمریکاا در شاهرهای       نارانی تا آن سوی اقیاانوس 

 بوستون تدابیر شدید امنیتی برقرار کرد. و شیکاگو نیویورک،

ریختاه  هام هدر میان تالش نظامیان فرانسوی برای تسالط بار اوضااع با    

ها، گروه جمهور فرانسه برای تروریستکشیدن رئی ونشانپاری  و خط

تروریستی تکفیری داعش رسماً مسئولیت این حمال  را برعهده گرفات  

ساتتامبر پااری  یااد کارد. اظهااراتی کاه نشاان         22و از آن به عناوان  

ها به کشاورهای  بینی جمهوری اسالمی از حمله تروریستدهد، پیشمی

ه در حالی شب گاشاته  حامی آنها محقق شده است؛ چراکه مردم فرانس

باازی داعاش   هاست از خونقربانی تروریسم شدند که دولت فرانسه سال

 کند.در سوریه حمایت می
 

  

 پنجاه فروند هواپیماخرید 

هاای هواپیماایی داخلای باا احتسااب دو ایارالین       تازگی شارکت به 

فروند هواپیمای مسافری خریداری کنند که  21 ،تأسی  موفق شدندتازه

همه این هواپیماهاا   ،تدریج در حال ورود به کشور است و تا پایان سالبه

فروناد   21باا  « ایار تهران»شرکت هواپیمایی . شودوارد ناوگان هوایی می

هاای  به ریاست مدیرعامل سابق شرکت فرودگااه  911هواپیمای ایرباس 

د فرونا  29 تازگی، بهدرواقع. کشور، کار خود را در کشور آغاز خواهد کرد

فروند آن باه   سهبرای کشور خریداری شده است که  797-311بوئینگ 

مت لق باه   هافروند از این هواپیما دورسد، شرکت هواپیمایی کاستین می

فروناد باه شارکت هواپیماایی     هشات  و  است شرکت هواپیمایی آسمان

هاای  شده تولید ساال های خریداریهمه این بوئینگ. ت لق دارد «نسیم»

کاه   را دارندسال به باال  22اغلب سن و میالدی هستند  1111تا  2332

گفتنی اسات،   خا شده است.أها موافقت اصولی و مجوز پایرش هواپیما

اجااره باه شارط     ناه  ،اسات « خریاد »تهیه همه این هواپیماها در قالاب  

   .تملیک
 

       
 اینکاه  بیاان  باا  اصاولارا  سیاسای  غروی، ف اال  محمد االسالمحجت 

 برگازار  را مشاترکی  جلساا   یکادیار  باا  جام تین انتخابا  هایهکمیت

 جلساا   یکادیار  با جام تین انتخابا  کمیسیون: داشت اظهار اند،کرده

 نقااط  به مسائلی در و اندکرده برگزار مجل  انتخابا  درباره را مشترکی

 مصاوبه  لزومااً  مشاترک  جلساا   این مصوبه اما اند؛رسیده هم مشترکی

 در مشاترک  جلساا   ایان  خروجای  بایاد  بلکاه  نیست، سینمدر جام ه

 قارار  تصویب و توافق مورد نیز مدرسین جام ه اعوای میان هایینشست

 باه  اشااره  باا  غاروی  .اسات  نیفتااده  اتفاقی هنوز رابطه این در که گیرد

 اساالمی،  شورای مجل  انتخابا  به مدرسین جام ه مصداقی واردنشدن

 در کاه  اسات  باوده  ایان  گاشته هایدوره از مدرسین جام ه روال: گفت

 در اماا  کارد، نمای  پیادا  مصاداقی  ورود قم استان به جز مجل  خصوص

 ورود مجلا ،  ایان  خااص  شارایط  باه  توجه با خبرگان مجل  خصوص

 .است داشته پیایرانه و جدی مصداقی

 آمریکاا  خارجاه  وزیر کری، جان «بلومبرگ» خبری شبکه گزارش به 

 انتظاار  :گفت ،سوریه در مااکرا  شرکت برای نوی به سفرش آستانه در

 همچناان  متحادانش  و آمریکا اما ندارد، را نشست این در عمده پیشرفت

 وی نقش و اسد مسئله خصوص در روسی و ایرانی مقاما  با کار حال در

 گویناد، مای  هاا دیتلماا  . اسات  نشاده  حل هنوز مسئله هستند که این

زیارا   باود؛  خواهاد  ساخت  و یطاوالن  سیاسای  حال راه یاک  به دستیابی

 زمیناه  در عمیقای  نظرهاای اخاتال   ویان  در کنناده ماااکره  هایطر 

 جمهاور رئای   بشاار اساد،   از ایران و روسیه. دارند آن پیشبرد چاونای

 حاشایه  در متحادانش  و آمریکاا  حاالی کاه   در کنند،می حمایت سوریه

 .هستند اسد زود یا دیر برکناری خواهان اروپا و( فارس)خلیج

 اکثریات : گفات  نهام  مجلا   در قائناا   ماردم  نماینده هروی، جواد 

 خواهند تشکیل الریجانی آقای محوریت به گرایاناعتدال را دهم مجل 

 ف الیات  راستا این در که داریشناسنامه حزب اولین کنممی تصور و داد

 کشاور  سیاسی وض یت: افزود وی .بود خواهد جریان همین کرد، خواهد

 در تاازه  حزبی وجودآمدن به احتمال آینه هر که خوردمی مرق به نحوی

 دنبال به راست و چپ هاینارش از سرخورده جام ه و دارد وجود کشور

 جدیاد  جریان این زودیبه و رفت خواهد اعتدال سمت به و است مأمنی

 .خواهد زد رقم کشور سیاسی فوای در بنیادین تغییراتی ،اعتدالی

 مراساام در سااتاه کاال فرمانااده انشااینج سااالمی، حسااین سااردار 

 شهدای و حرم شهدای منا، فاج ه باختاانجان خاطره و یاد گرامیداشت

 هاا فلسطینی جهاد، روحیه ترویج و انقالب برکت به: نور گفت شهرستان

 زنند. بایش می موشک امروز کردند،می پرتاب سنگ دشمن به زمانی که

 اشاغالی  سرزمین از نقطه ره به شلیک برای راکت و موشک هزار 211 از

 اینهااا جناااد،ماای انصاااراهللنیااز  یماان در اساات. اهللحاازب اختیااار در

 اساالم  جهاان  است، اسالمی مقاومت در یافتهشکل نیرومند هایظرفیت

 .هستند غروب حال در اسالم دشمنان و است یابیقدر  حال در

 این دانشااه هایبرنامه به اشاره با آزاد دانشااه رئی  میرزاده، حمید 

 عاراق  کشورهای در دارد قصد آزاد دانشااه: گفت المللیبین توس ه برای

 همچناین، . کناد  تأسای   جدیاد  ش به نجف یا کربال شهر در احتماالً و

 تأسای   اتاریش  در آکسافورد  از ب اد  اروپا در آزاد دانشااه واحد دومین

 هایکشاور  از عمادتاً  خاارجی کاه   دانشاجوی  دوهزار اکنونهم شود.می

 قصاد  دانشااه اما ؛تحصیلند به مشغول آزاد دانشااه در ،هستند همسایه

 هایزیرساخت و سازوکارها باید. برساند نفر هزار 21 به را میزان این دارد

 .شود فراهم خارجی دانشجویان افزایش برای الزم

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای اجارای قاانون    

میلیارد تومان از بانک  7211دولت  ،تاکنون( ۹3ها )آذر رانههدفمندی یا

میلیاارد توماان از    1211مرکزی تنخواه گرفته است، گفت: در این مد  

میلیارد  2311این تنخواه به بانک مرکزی بازپرداخت شده است و حدود 

  .باقی مانده استآن تومان 


