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 پیام اقتدار و صالبت         روز    حرف ▼ 

نیروي زمینی سپاه ) ص(مبر اعظمدوازدهمین رزمایش پیا

آید که با یک عملیات  مدرن در جهان به شمار می  رزمایش یک

به  ترکیبی بر دشمنان متخاصم از مسیر دریا، زمین و هوا

این رزمایش که روزهاي . برند یورش می نیروهاي متخاصم

 :ها و نکاتی به شرح زیر دارد گذراند، پیام ود را میپایانی خ

حاوي  با خروج آمریکا در سوریه،این رزمایش  همزمانیـ 1

این پیام است که با وجود تالش آمریکا براي تضعیف ایران، 

نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی در بهترین وضعیت دفاعی 

  .قرار دارند

با دستان ه شد در این رزمایش استفادهمه تجهیزاتی که ـ 2

روي پرقدرت رزمندگان نیروي زمینی سپاه، هوانیروز و نی

تجهیزاتی که طبق مطالبات  دریایی سپاه تولید شده است؛

این  .عملیاتی فرماندهان نظامی طراحی و تولید شده است

خودکفایی نظامی در شرایطی است که آمریکا با عملیات روانی 

یت و تولید محصوالت تحریم درصدد است امکان ابتکار، خالق

 .را از جوان ایرانی سلب کند و ما را در موقعیت انفعالی قرار دهد

ـ نمایش توانمندي نظامی کشورمان در یک محیط قابل 3

انداز وسیع در دریا و فضا این پیام را دارد که  رصد و چشم

با اعتماد به نفس باال آمادگی دفاع از کیان  جمهوري اسالمی

هاي خود را  ها و تاکتیک با اقتدار کامل سالح اسالمی را دارد و

دهد تا همگان به این توان پی  در معرض دید همگان قرار می

 .ببرند

هاي این رزمایش، نمایش ابعاد  ترین پیام یکی از مهم ـ4

عینی بیانات فرمانده کل قوا است که فرمودند اگر یکی بزنید ده 

ح حاکی از آن نمایش عینی توان نیروهاي مسل. خورید تا می

است که این سخنان پشتوانه و تدابیر نظامی، تهاجمی و دفاعی 

 .دارد

کننده  حمله این رزمایش همچنین این پیام را دارد که ـ5

به کشوري نخواهیم بود، ولی اگر کشوري ما را تهدید کند، ما 

سراسر تهاجم و آفند خواهیم شد و در این رزمایش همین 

 .موضوع را تجربه کردیم

مبارزه در مقابل  متعدد و هاي شمنان اگرچه در میداند

اند؛ اما همچنان تالش دارند  جمهوري اسالمی شکست خورده

که براي کسب حیثیت اقدام به بیان جمالت تهدیدآمیز نظامی 

این در حالی است که اقتدار عملیاتی ما نه تنها این . کنند

دبخشی گیرد؛ بلکه به نوعی امی فرصت اندك را از دشمن می

هاي روزمره مردم  ملی را تقویت کرده و در سطح جامعه فعالیت

در پناه خداوند و اقتدار نیروي نظامی با صالبت بیشتري دنبال 

 .شود می

  

  

  

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
  

  

  

 هاي ایران بر فراز ناو آمریکا موشک                  ویژه  خبر ▼

هاي نیروي  کشتی، ناو هواپیمابر آمریکایی گزارش دادند خبرنگاران آمریکایی حاضر روي

هایی را به صورت نمایشی در نزدیکی ناوهاي جنگی هواپیمابر ایاالت  دریایی ایران، موشک

ناوهاي جنگی هواپیمابر ایاالت . فارس شدند، شلیک کردند متحده، که روز جمعه وارد خلیج

روز ) یو اس اس جان سی ستنیس( 23ی اي جان س متحده به رهبري ناو هواپیمابر هسته

این نخستین بار در هشت ماه اخیر . فارس شدند جمعه با عبور از تنگه هرمز، وارد خلیج

نامه  است که ناوهاي جنگی هواپیمابر ایاالت متحده پس از خروج این کشور از توافق

فارس  خلیج ها علیه تهران وارد و از سرگیري تحریم 2018اي با ایران در ماه مه  هسته

. فارس مستقر است این ناو هواپیمابر در منطقه پنجم ناوگان عملیاتی خلیج. شوند می

گفتنی است، روز جمعه مقامات ایران درباره امکان بستن تنگه هرمز که از طریق آن یک 

افزون بر این، هفته گذشته، . شود، هشدار داده بودند جا می سوم نفت تولیدي در جهان جابه

هاي بالستیک ایران،  سین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه گفته بود، موشکسردار ح

اند و توسعه  ناوهاي هواپیمابر ایاالت متحده را از هرگونه مزیتی در خاورمیانه محروم کرده

هاي بالستیک ایران به آزادي عمل ناوهاي هواپیمابر ایاالت متحده در منطقه پایان  موشک

 .داده است

  

 کنند مردم تعیین می                        4/ چلچراغ ▼

اعمال نظر  ساالري دینی، براي تحقق مردم دربراي آنکه دستاورد انقالب اسالمی ایران 

و رأي مردم و حاکم کردن دموکراسی ببینیم و درك کنیم، الزم نیست به چهل سال قبل 

هاي  بار حکومت موروثی پهلوي و استبداد رأي شاه و انتخابات بازگردیم و از وضعیت فاجعه

نمایشی و دروغین آن دوران حرفی به میان آوریم؛ تنها کافی است به وضعیت دموکراسی 

جایگاه مردم و  یا و شمال آفریقا نگاهی بیندازیم ونتخابات در منطقه غرب آسو جایگاه ا

هاي کوچک و بزرگ  نشین عربستان و دیگر شاه ها در انتصاب حاکمان در سهم ملت

حتی وضعیت انتخابات در مصر و دیگر کشورهایی که  ؛بررسی کنیم را فارس حاشیه خلیج

گري و کودتا در تعیین حکومت آنها  نظامی هاي ناقص از دموکراسی دارند و نقش نمایش

  .دهد به وضوح تفاوت را نشان می

 ،ببینید دینی ساالري را در حاکم کردن مردمدستاورد انقالب اسالمی ایران  ي آنکهبرا

ها را  ه در ایران اسالمی در این سالهاي برگزار شد کافی است میزان مشارکت در انتخابات

 ،58مردم ایران به جمهوري اسالمی در سال  درصدي 98 رأي یک بار دیگر مرور کنیم،

را ... و 96درصدي در انتخابات  90، حضور نزدیک به 88میلیونی در انتخابات  40حضور 

! مشارکت در غرب که مدعی اعمال نظر مردم است هاي سرد و کم مقایسه کنید با انتخابات

دوره مجلس، پنج مجلس  10 دولت، 12چهل سال از انقالب اسالمی گذشته است و مردم 

  .اند خبرگان رهبري و پنج شوراي شهر و روستا را با رأي خود برگزیده

گذرد و از باالترین مقام کشور تا مسئوالن شهري و  سال از انقالب اسالمی می 40 

شوند و فراتر از آن حتی اصل نظام اسالمی نیز از  روستایی با نظر و رأي مردم انتخاب می

گذرد و حتی در  چهل سال از انقالب اسالمی ایران می !سی انتخاب شده استپر مسیر همه

ها حتی یک روز تأخیر وجود  ترین روزهاي دوران دفاع مقدس، در برگزاري انتخابات سخت

  .نداشته است

 



  
  

 !ها تف بر صورت صهیونیست                    روز شگزار ▼

برخی این ! هاي متعددي دارند ها و حدس تحلیلگران درباره خروج آمریکا از سوریه احتمال

اي  یچ نتیجههزار میلیارد دالر در خاورمیانه خرج کردیم اما ه 7«گفته دونالد ترامپ که 

دهند و این  قرار می» شیرده بودن عربستانگاو «را در کنار گفته دیگرش درباره  ».نگرفتیم

هاي  هاي دنبال کردن سیاست گیرند که ترامپ با خروج از سوریه قصد دارد هزینه نتیجه را می

و در داخل نیز با  تحمیل کنداش در منطقه  نشانده خود را به صورت نیابتی به حاکمان دست

گویند این اقدام در راستاي  می برخی دیگر. بازگرداندن سربازان آمریکایی محبوبیت بخرد

گویند اساساً این اقدام  جمهور آمریکا است؛ گروهی هم می سیاست بازگشت به داخل رئیس

ها  هر یک از این تحلیل اگر !اي جز فرار از منطقه نداشت یک عمل انتخابی نبود و ترامپ چاره

فرق چندانی ندارد و درست باشد، در عمل ها که این روزها مطرح است هم  برداشتیا دیگر 

آمریکایی که ! در هر صورت خروج از سوریه آسیبی جدي بر هیمنه آمریکا وارد خواهد کرد

دانند با هدف سرنگونی دولت قانونی سوریه به این کشور آمد، اکنون در حالی سوریه  همه می

ه کند که سران عرب براي ترمیم ارتباط خود با بشار اسد با یکدیگر مسابق را ترك می

تردید موجب  فراتر از آن، خروج آمریکا از سوریه هر دلیلی هم که داشته باشد، بی. اند گذاشته

 ها خواهد شد؛ آن هم در حالی که اکنون نیروهاي دلسردي و تنهایی بیشتر صهیونیست

ترین خطاي رژیم صهیونیستی هستند  هاي اشغالی منتظر کوچک در مرزهاي سرزمین مستقر

تحلیلگر سیاسی » حیمی شالیو«غالی را به جهنم تبدیل کنند؛ چنانکه هاي اش تا سرزمین

روزنامه صهیونیستی هاآرتص، این تصمیم ترامپ را تف کردن به صورت رژیم صهیونیستی 

اي براي بشار اسد، ایران و روسیه و روزي ناگوار  این تصمیم پیروزي«: نویسد داند و می می

  ».خواهد ماندبراي اسرائیل است که در منطقه تنها 
 

  آماده دفاع در برابر دشمن و تعقیب هر متجاوزي هستیم       اخبار ▼

امروز همه دنیا واقف به اقتدار و صالبت ایران اسالمی است و : فرمانده کل سپاه گفت

: سردار جعفري تصریح کرد. ناپذیر است دانند که قدرت جمهوري اسالمی شکست دشمنان می

رسد از این پس باید  هوري اسالمی، پدافندي بوده؛ اما به نظر میهاي جم تاکنون استراتژي

دشمنان باید بدانند که اگر تعدي  :وي افزود. آمادگی تهاجم و تعقیب دشمن را داشته باشیم

گیریم، بلکه تا هر جایی که  یا تجاوزي انجام دهند، نه تنها ما خاك کشور خود را پس می

گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند اگر بخواهند یکی  نکنیم و هما باشد آنها را تعقیب می

  .تا خواهند خورد 10بزنند، حتماً 

 خواهی عربستان است مشکالت منطقه نتیجه زیاده

فرانسه با تأکید بر اینکه ما » لوپوئن«نامه  وگو با هفته وزیر امور خارجه کشورمان در گفت

جمهوري اسالمی ایران همواره : گفتایم،  هیچ وقت به دنبال درگیري با هیچ کس نبوده

برعکس، عربستان سعودي به . فارس بوده است مدافع همکاري با همه کشورهاي منطقه خلیج

آنچه بر سر منطقه آمده است، نتیجه : ظریف افزود. ایران در خاورمیانه استدنبال درگیري با 

اند  ها بوده این سعودي. دهد اقدامات ما نیست، بلکه نتیجه آن چیزي است که ریاض انجام می

طلبی متهم  شوند، ما را به توسعه که به دنبال صدمه زدن به ما هستند؛ ولی چون موفق نمی

  .کنند می

  توانند ژست اپوزیسیون بگیرند نمیطلبان  اصالح

طلبان این است  نکته مهم براي اصالح: رئیس شوراي شهر تهران گفت» محسن هاشمی«

طلبان  اصالح. که شرایط خود را به عنوان یک جریان شریک در قدرت درك کنند و بپذیرند

توجهی در اند و سهم قابل  تاکنون پیروز شده 1392در چهار انتخابات اخیر، یعنی از سال 

آلیستی  شود مانند اپوزیسیون موضع گرفت و ایده قدرت دارند، در شرایط حضور در قدرت نمی

طلبان در قدرت شریک  اصالح: عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران تصریح کرد. برخورد کرد

 .د، نه ژست اپوزیسیون بگیرندهستند و براي کسب مجدد اعتماد مردم باید پاسخگو باشن

  

  

  کوتاه اخبار ▼

آذر سال  30هاي جوي از اول مهر تا  ارتفاع کل ریزش◄ 

این مقدار . میلیمتر است 1/92بالغ بر  97ــ98آبی 

هاي مشابه درازمدت  بارندگی نسبت به میانگین دوره

درصد افزایش و نسبت به دوره  3/49) میلیمتر 7/61(

درصد  3/213) میلیمتر 4/29(مشابه سال آبی گذشته 

هاي کشور  همچنین حجم بارش. دهد ان میافزایش را نش

میلیارد مترمکعب  783/151آذر معادل  30از اول مهر تا 

تر از پاییز  درصد پربارش 213در واقع پاییز امسال . است

هاي  تر از متوسط بارش درصد پربارش 49سال گذشته و 

  .سال اخیر بوده است 50پاییزي ایران در 

سیون برنامه، بودجه و غالمرضا تاجگردون، رئیس کمی◄ 

محاسبات مجلس، ضمن تشریح دالیل به تعویق افتادن 

سقف : زمان ارائه الیحه بودجه از سوي دولت، تأکید کرد

وي . میلیاردي بودجه سال آینده محقق نخواهد شد 447

هاي  بحث صندوق توسعه ملی مربوط به سیاست: افزود

ه آن گیري دربار کلی نظام است و طبیعتاً براي تصمیم

حتماً باید نظر رهبري اخذ شود که ایشان حداقل واریز به 

 .درصد اعالم کردند 20صندوق توسعه ملی را همان 

طلبان براي  اصالح برنامه درباره بخش روان االسالم حجت ◄

خواهند در یک سال  طلبان می اصالح: انتخابات آینده گفت

راطی مانده تا انتخابات مجلس، از طریق شعارهاي اف باقی

اند، نقش  علیه دولتی که خودشان ایجادکننده آن بوده

کنند حافظه ملّت ایران کم  آنها فکر می .اپوزیسیونی بگیرند

توانند در انتخابات، همچنان نقش اول را  است و دوباره می

  . بازي کنند

محمد کاظمی، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین ◄ 

کمتر : جه اعالم کردمصادیق مجرمانه در اظهاراتی قابل تو

از یک درصد کاربرانی که پیش از فیلترینگ تلگرام در آن 

کنند؛ همه  حضور داشتند، اکنون دیگر از آن استفاده نمی

کسانی که موافق فیلتر تلگرام بودند، اکنون همه تلگرام 

  .دارند

  دکتر سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم◄ 

ایم تا پایان سال  ریزي کرده برنامهبا بیان اینکه ) ص(االنبیاء

بخشی از بدهی خود به طلبکاران را تسویه کنیم، از تسویه 

ها از محل فروش دارایی قرارگاه خبر داد و  قسمتی از بدهی

  .هاست تسویه اولویت در خُرد طلبکاران به بدهی پرداخت :گفت

 
/ فقیه در سپاه وگوي اختصاصی با نماینده ولی گفت

هاي  شیردوش /شد بسته که اي پرونده ،شد باز که اي پرونده

/ »قصد فریب«هوشیاري در مقابل / آمریکا آماده است
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