
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1396 خرداد 29 دوشنبه 4601 شماره ـبیستم سال 

  العالی)اي (مدظلهامام خامنه

به مرزداران  مربوط گریمربوط به مدافعان حرم و بخش دامروز  تیاز امن یبخش مهم

. خدمت که کنندیچقدر خدمت م هانیما مظلومند؛ مردم بدانند که ا يمرز ياست. شهدا

 است. تیباالتر از آن، امن ست؛یفقط آب و نان ن

)28/3/96( 

  هاي آنسیلی اول و پیام           روز حرف ▼

 و شارت سپاه، مرزبان شهداي هايخانواده از جمعی دیروز

 مدافع شهداي هايخانواده از تعدادي همراه به انتظامی، نیروي

رهبر  .کردند دیدار معظم انقالب رهبر با اطالعات، وزارت و حرم

 دانند،ب همه را این«: شان فرمودنددر بخشی از بیانات فرزانه انقالب

: لرزدمی شاندل گاهی که دوستانی و بااخالص دوستان دشمنان،

 ما به توانندنمی آنها است، ایستاده مستحکم اسالمی جمهوري

ن والیت و بازوان پرتوا »زد. خواهیم سیلی آنها به ما بزنند، سیلی

 از رهبري در یگان موشکی راهبردي هوافضاي سپاه بسیار زودتر

ه و کردند، قاطعانه، مقتدرانه دوستان و دشمنان فکرش را میآنچ

 هب موشکی خیلی سریع اولین سیلی محکم خود را در قالب حمله

هاي تکفیري نواخت در گوش تروریست سوریه، خاك در دیرالزور

 از نفر 17جنایت آفریدند و ناجوانمردانه  96 خرداد ماه 17که در 

 زا دیگر جمعی را شهید و کشورمان دارروزه و مظلوم مردم

  را مجروح کردند.  عزیزمان هموطنان

 جانشین سالمی سردار تهران، در تروریستی واقعه از پس

 دستور در داشه این خون گیريانتقام« گفته بود: سپاه کل فرمانده

 چه با و نقطه چه در اینکه اما دارد؛ قرار پاسداران سپاه جدي کار

 پاهس عمل و حرف جهان. است توممک که است ايگزینه کیفیتی؛

  ».زندمی حرف عمل از بعد سپاه دیده، را

تبدیل شده  هاي جهانتیتر یک رسانه به وعدهاین تحقق حال 

 و بهت است و دوستان و دشمنان انقالب و ایران اسالمی با

دو  رورتشهداي  خون انتقام براي سپاه راهبردي اقدام به غافلگیري

ل ار عماز سرعت، ابتکود اند؛ دوستان خشنگونه واکنش نشان داده

ت و کیلومتري و در عین حال دق 700و گستره عملیات با فاصله 

را ت هاي این عملیاشمنان لرزان و نادم پیامهستند و د آن صالبت

هایی را بررسی بازخوانی کرده و نسبت خود با چنین کنش

  کنند.  می

 ها و حامیانیستراهبردي به ترور اقدام این مهم شک پیامبی

لم با بدانند هیچ کجاي عا آنها این است که عربی عبري و غربی،

 اتاقدام تکرار از مقایسه نیست و قابل جمهوري اسالمی ایران

ریافت د را باالتر بسیار تراز در پاسخی ایران، خاك در تروریستی

بتی نیا گاه ایران در مقابل حمالت نیابتی و غیرهیچ خواهند کرد.

 یلیك دفاعی فرو نخواهد رفت و پاسخ هر گستاخی را با سدر ال

 رسا و بلندي که شلیکالبته پیام  ؛بسیار محکم خواهد داد

ز چند وجهی است که ا سپاه صادر کرد، بالستیک هايموشک

 آمریکا جدید هايتحریم است به قاطع یپاسخ نیز آن دیگر وجوه

 موشکی در داخل.کنندگان برجام و دنبال

  

  منافع جناحی یا منافع ملی؟                    روزارش گز▼ 

 اي نیست و ملتهاي ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران اتفاق تازهتحریم

هاي خود بزرگ ایران همواره ثابت کرده است با هیچ تحریم و فشار و تهدیدي از آرمان

البته  و؛ اما آنچه جالب توجه هد دادوارا ادامه خکند و با قدرت مسیر خود صرف نظر نمی

گري یت و مطالبههایی است که با وجود آنکه  مدعی شفافناامیدکننده است، وجود رسانه

دلیل  کنار حق تضییع شده مردم به راحتی از ملی هستند، بهبراي احقاق حقوق 

اصل هایی که مدعی هستند آیند. رسانههاي حزبی و جناحی کوتاه میاندیشیمصلحت

دانند؛ اما درباره این آیند و خود را چشم تیزبین جامعه میساالري به شمار میچهارم مردم

ها را با ترین تحریمهایی که در زمان دولت دهم کوچککنند. رسانهظلم سکوت می

کردند، اکنون در برابر هاي پر تعدادشان چاپ میترین کلمات بر صفحه یک روزنامهدرشت

مدن هایی که فرداي به دست آانگار نه انگار! رسانه؛ سکوت اختیار کردندها این تحریم

ان تحریم از صبح بدون تحریم و پای 5+1به برجام میان ایران و کشورهاي  موسومتوافق 

هاي آمریکا در ها و عهدشکنیخلف وعده بهسخن به میان آوردند، در این روزها نه تنها 

ها براي کشورمان اعتراضی ماندن محدودیتها و باقیریمتح نکردن لغوبرجام و  اجرا نکردن

شان شان این است که چشمانهاي تازه نیز ترجیحکنند! بلکه در برابر وضع تحریمنمی

ونه که آخرین نم ،موضوعات فرعی بپردازند ن بهآجاي  شان نشنود! و بههاينبیند و گوش

مشاهده » 722اس«هاي در برابر تحریمها توان در سکوت این رسانهاز این رویکرد را می

ا رسید. ب رأي مثبت و تنها دو رأي منفی در مجلس سناي آمریکا به تصویب 98کرد که با 

طلب به جاي پرداختن به این هاي اصالحوجود گذشت چند روز از این رویداد، روزنامه

ی و... قالبي انسپاه پاسداران، نیروها شهردار تهران، علیه موضوع، ترجیح دادند همچنان

ـ جناحی بر نگاه ملی ها نگاه حزبیتیتر بزنند! تا بیش از پیش مشخص شود در این رسانه

 کامالً برتري و رجحان دارد.
  

 هاهاي جهان و سکوت معنادار سعوديتیتر یک رسانه       ویژه خبر▼ 

در  ه سرعتها در دیرالزور سوریه بخبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع تروریست

ران نوشت: سپاه پاسداران ای رویترز در گزارش خود. خبرگزاري هاي جهان منعکس شدرسانه

به  رانایهاي زمین به زمین از غرب به تالفی حمالت تروریستی تهران، اقدام به شلیک موشک

ان هم این خبر را بازتاب داد و نوشت: ایران حمله انشرق سوریه کرد. شبکه خبري سی

ینهوا خبرگزاري ش ها پاسخ داد.ستی به پارلمانش را با شلیک موشک به مقرّ تروریستتروری

هاي موشک ها در دیرالزور را باچین نیز این خبر را پوشش داد و نوشت: ایران مقرّ تروریست

هاآرتص نیز این خبر را منعکس کرد و نوشت: روزنامه صهیونیستی  برد هدف قرار داد.میان

مله الزور حهاي خود به دیرن انقالب اسالمی در اولین استفاده عملیاتی از موشکسپاه پاسدارا

را  هاي غربی به سرعت این خبرکرد. خبرگزاري فرانسه، آسوشیتدپرس و بسیاري از رسانه

ستان بیه عربهاي عربی، به ویژه العرپوشش دادند؛ اما نکته قابل توجه این بود که برخی رسانه

نوز دهند، تا لحظه تنظیم این خبر هضد ایرانی را به سرعت پوشش می که معموالً اخبار

اند. این هاي اجتماعی خود پوشش ندادهها را حتی در شبکهحمله ایران به مواضع تروریست

که ز اینا پیشدر حالی است که العربیه در زمان حمالت تروریستی در تهران، چندین ساعت 

ین ت را برعهده بگیرد، گزارش داد که داعش اداعش به طور رسمی مسئولیت آن حمال

  !استحمالت را برعهده گرفته 

  



 

 

  اخبار▼ 

  هاي هوشمندانه سپاه پاسدارانانتخاب

 »رالزوردی« دادن قرار هدف با که سوریه در هاتروریست علیه سپاه موشکی عملیات

 این جامید. درنا منطقه این در هاتروریست از توجهی قابل تعداد شدن کشته به شد، انجام

 هوافضاي نیروي موشکی هايپایگاه از زمین به زمین بردمیان موشک ششتعداد  عملیات

 و مهلک رباتض هدف را تکفیري هايتروریست کردستان، و کرمانشاه هاياستان در سپاه

 ران،پاسدا اهسپ چرا اول اینکه ،وجود دارد پرسشدر این میان دو  دادند؛ اما قرار کوبنده

ینکه چرا دوم ااست؟  کرده انتخاب مهم بسیار موشکی حمله این براي را دیرالزور منطقه

 در لزوردیرا استانهاي کردستان و کرمانشاه براي انجام این عملیات انتخاب شدند. استان

 هاوریستتر سنگین شکست از پس. است شده واقع فرات رود کرانه در و عراق و سوریه مرز

 د،ش سوریه منجر غرب شمال در آنها مهم بسیار پایگاه رفتن دست از به که حلب در

 مکان نقل یهسور در آن اطراف مناطق برخی و شرق در دیرالزور به هاتروریست از بسیاري

 عراق موصل رد سنگین شکست پی در که هاییتروریست از مهمی بخش همچنین. اندکرده

 و شتیبانیپ مراکز و فرماندهی رند. مقردا حضور منطقه این در بودند، گریخته سوریه به

توان گفت، . در پاسخ به پرسش دوم میاست گرفته قرار استان این در نیز آنها عملیاتی

 بسته بههاي معاند واو تبلیغ رسانه ان اقوام ایرانیتالش دشمن براي ایجاد تفرقه در می

با  اقدامی هوشمندانهها موجب شد تا سپاه در تروریست ي ازقومیت تعداد دربارهدشمن 

  .ها بدهدافکنیها و تفرقهپردازياستان پاسخی در خور به این دروغ دو آغاز حمله از این
  

  بگیرد انقالب دلسوزان خواهد جرئت انتقاد را ازآقاي روحانی می

ره به سخنان ع) با اشا(حسین امام دانشگاه علمی هیئت عضو دوانی،محمدحسین رجبی

 اجازه تا خواهممی لیدتق عظام مراجع و علما از والیت، گفت: بنده جمهور دربارهرئیس

 مقدس ساحت به دروغ هاينسبت و ناروا هايبرداشت ها،رأي به تفسیر این ندهند

 گیريموضع ناروایی هايبرداشت چنین برابر در اگر ادامه پیدا کند؛ چرا که) ع(بیتاهل

 به نیز) ع(المؤمنینامیر والیت که برسد جایی به کار آینده در که دارم آن از ترس نشود،

فت و انتقاد را جرئت مخال خواهدمی ایشان اینجانب نظر شود. وي افزود: به کشیده چالش

بار  انتخابات، یاما در شده داده هايوعده در ناکامی صورت در تا بگیرد انقالب از دلسوزان

  .دهد حواله جهنم از ربدت به را آنها و برنتابد را منتقدان نقدهاي دیگر
  

  قدس در منازل تخریب براي نتانیاهو دستور

منازل ساکنان  اعالم دستور تخریب با صهیونیستی رژیم وزیرنخست نتانیاهو، بنیامین

 که شانانبستگ با فطر عید در هافلسطینی دیدار از مانع است گرفته تصمیم قدس گفت:

 براي امنیتی هايدستگاه به دستوراتی: کرد تأکید بشود. وي هستند، اشغالی اراضی ساکن

 اسرائیل پلیس یروهاين از تعدادي به آن در که العامودباب میدان در امنیتی تدابیر تشدید

گفتنی  .آید مارش به امن منطقه یک العامودباب منطقه است قرار و شده داده شد، حمله

 ستیصهیونی رژیم پلیس نیروهاي به ژوئن 16 جمعه عصر فلسطینی جوان سه است پیشتر

  صهیونیست را به هالکت رساندند. سرباز یک و کردند حمله
  

  بخش قدیمی موصل آزادسازي براي عملیات آغاز

 بخش صرفت براي عراقی نیروهاي عملیات در سنگین هايدرگیري وقوع از هاگزارش

 دیمیق حالتم سمت به عراقی نیروهاي اولیه هايپیشروي. دهندمی خبر موصل قدیمی

روه تروریستی گ سوي از شده گذاريبمب خودروهاي انفجار و خمپاره پرتاپ با موصل شهر

 بخش بغر از ویژه نیروهاي :کرد اعالم عراق . ارتشاست شده روروبه تکفیري داعش

 آغاز را موصل آزادسازي عملیات جدید مرحله آن جنوب از پلیس نیروهاي و شهر قدیمی

  اند. کرده

  اهکوت اخبار ▼

 کودتاي اسناد انتشار به واکنش در کاشانی اهللاآیت پسر 

 با ینشست  2002 سال در: گفت مرداد از سوي سیا 28

 سنت کالج در مصدق علیه کودتا مدعیان از گروهی حضور

 این به نیز من و شد برگزار آکسفورد دانشگاه آنتونی

 با را ايمقاله نشست این در. بودم شده دعوت نشست

 مرداد در که کردم ارائه فراوان تاریخی مستندات و دالیل

 و نشده انجام مصدق علیه کودتایی هیچ 1332 سال ماه

 فرمان صدور زمینه انگلستان طرح اجراي با که بود او هم

 دولتی قدرت تسلیم سپس و زاهدي اهللافضل وزیرينخست

  .کرد فراهم را او به
  

 یکم طقهمن در که چین ارتش دریایی نیروي ناوگروه 

 بندرعباس در ایران اسالمی جمهوري ارتش دریایی نیروي

 جمهوري هايآب در را خود مشترك تمرین گرفته، پهلو

جمهوري  ارتش دریایی نیروي ناوهاي با ایران اسالمی

 زهرم تنگه در مشترك تمرین این .کرد آغاز اسالمی ایران

 هب را خود نظامی توان طرف دو آن در و شودمی برگزار

  .گذارندمی اشتراك به را شانتجربیات و گذاشته نمایش
  

 :کرد اعالمسیاسی وزارت دفاع قطر  ـدفتر عقیدتی 

 پایتخت ،اولین گروه از نیروهاي ارتش ترکیه وارد دوحه

ي منبع مسئول افزود: پس از ورود نیروها این .قطر شدند

 طارق بت«ترکیه، اولین تمرینات آموزشی نیز در گردان 

 براينیروهاي ترکیه . در اطراف دوحه صورت گرفت» زیاد

تمرینات آموزشی خود چندین دستگاه تانک و تجهیزات 

  . سنگین داخل پادگان مستقر کردند
  

 ادعاي در زنجانی بابک :داشت اظهار مطلع منبع یک 

 به توجه با اما است؛ توکیو بانک در هاپول گفته جدیدي

 ضوعمو این به چندان نتوانمی وي، اظهارات قبلی سابقه

 هدربار متعددي ادعاهاي تاکنون زنجانی بابک. کرد اعتنا

 خارجی هايبانک حساب در پولی اصالً اینکه و هاپول محل

  .است داشته خیر، یا دارد
  

 ضايهواف نیروي فرمانده زاده،حاجی امیرعلی سردار 

 مواضع به بردمیان بالستیک موشک شلیک از پس سپاه

 و تجمع مراکز و فرماندهی مقرّ( تکفیري ايهتروریست

 بودن آمیزموفقیت و سوریه دیرالزور منطقه در) پشتیبانی

 هوشیار باید ما دشمنان: در این باره اظهار داشت ها،شلیک

 با را تکفیري هايتروریست بازيترقه جواب ما باشند،

  .دادیم موشک
  

 رشد :کرد اعالم خود ارزیابی آخرین در جهانی بانک 

 در فارسخلیج همکاري شوراي عضو کشورهاي اقتصادي

 رشد میزان کمترین که رسدمی درصد 3/1 به 2017 سال

  دهد.را نشان می گذشته سال هشت در


