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  !شویم ما بیدارتر می          روز    حرف ▼

مان در  در روزهاي گذشته تعدادي از عزیزترین همکاران

عملیات تروریستی خاش به فیض شهادت و جانبازي نائل 

آمدند، اگر چه دشمن به دنبال آن بود که با شهادت فرزندان 

ملت در چهل سالگی انقالب در ایمان مردم به انقالب تردید 

مردم  شهدا روي دستان کند؛ اما تشییع باشکوهایجاد 

والیتمدار اصفهان انگیزه جهاد و دفاع از وطن را در همه اقشار 

  .تر کرد خروشان

هاي کور علیه فرزندان انقالب  دشمن در زمانی به عملیات

زند که با شرایط ذیل نتوانسته است به اهداف خود  دست می

  :برسد

سالگی  40دم جشن ـ دشمن به دنبال آن بود که مر1

انقالب را نبینند؛ اما به لطف و عنایت خداوند متعال و توجه 

سالگی  40ویژه امام زمان ارواحنا فداه، بهترین جشن در 

  .انقالب در اوج امنیت و اقتدار در کشور برگزار شد

هاي اقتصادي  هاي دشمن و تنگ کردن عرصه ـ تحریم2

مد داشته و آن باز بر مردم در کشورهاي دیگر همواره یک پیا

کردن گارد سیاسی نظام براي دخالت سیاسی و نظامی بوده 

هاي رهبر معظم انقالب و بصیرت  است؛ اما به دلیل هدایت

  .تر شده است مردم گارد انقالب نسبت به آنان تهاجمی

اي دشمن در این سودا بوده است که  ـ در جبهه منطقه3

انقالب را در  با سیاست چماق و هویج از یک سو فرزندان

خارج از مرزها به انفعال و ترك جبهه وادار کند و در عرصه 

  FATFامضاي معاهداتی، چون پالرمو، دیپلماتیک آنها را پاي

بکشاند؛ اما همین نیز به در بسته بصیرت مسئوالن و  CFTو 

 .اي نگرفته است مردم انقالبی برخورد کرده و تاکنون نتیجه

ها پیش دشمن درصدد  از ماه یزن المللی ـ در عرصه بین4

هاي  زمینه تدارك یک جبهه قوي ضد ایرانی بود که بتواند

 و با ایجاد جنگ روانی ایجاد کندایران  برايجنگ را  چالش و

امن روانی را در ایران دامن الوقوع، فضاي نا حمله قریب مبنی بر

هاي  ها و اندیشکده این حربه نیز به گفته رسانه بزند که

، دست نیاورددر سیرك ورشو نه تنها موفقیتی به ی آمریکای

یک تحلیلگر  اي که به گونه بلکه آمریکا را مفتضح کرد؛

هرگز فراخوان برگزاري یک نشست بزرگ «: آمریکایی نوشت

جهانی را تا زمانی که در راستاي تحقق اهداف تو نباشد، صادر 

 ».نکن

در  این رفتارهاي آمریکا و اذنابش ناشی از شکست آنها

هاي متعدد از انقالب است؛ در پایان یادآوري این جمله  جبهه

حضرت امام در اوج ترورهاي منافقان راهبرد همیشگی ما در 

ما . شود بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می«: نگاه به شهادت است

 ».ترسیم از مرگ نمی

  

  

  

  
  

  

  

 !برانگیز اظهارنظر سؤال                          روز گزارش ▼

ایستادن ایران در کنار مظلومان منطقه و حمایت مردم ما از مستضعفان جهان موضوع 

ترین اهداف انقالب اسالمی ملت ایران، حمایت از مظلوم  در واقع یکی از اصلی .اي نیست تازه

ایستادن در کنار ملت مظلوم ! و هست هخواهان بود در مقابل ظالمان، رودررو شدن با زیاده

ه شدن با ملت لبنان در مقابله با رژیم منحوس صهیونیستی، حمایت از مردم فلسطین، همرا

، همه و همه گواه این ...ـ آمریکایی و مظلوم یمن در برابر تجاوز وحشیانه ائتالف سعودي

رویکرد مهم مردم ما و اصرار و استمرار نظام اسالمی براي تحقق یکی از اهداف اساسی انقالب 

خص و ناگفته نیست که ما در کنار همراهی با مظلومان و در مقابل البته نامش! ایران است

کنیم دشمنان انقالب اسالمی و ملت  استکبار منافع ملی خود را نیز تأمین کرده و تالش می

بزرگ ایران را در همان خاکریزهاي اول و در همان مرزهاي خودشان متوقف کنیم؛ اما چه 

 توانمطرح است و دشمنان ایران همه  FATFئله دهد که این روزها که مس اتفاقی رخ می

هاي منطقه و جمهوري  اي ایران و همبستگی بین ملت اند تا نفوذ منطقه خود را به کار بسته

شان این است که با جلوگیري از حضور ایران و  اسالمی ایران را از بین ببرند و همه هم و غم

سوي رهایی یابند، شاهد اظهار نظري از  ...یمن، سوریه، لبنان و ، از مخمصهمحدود کردن ما

کند تا  هستیم که موضع دشمنان ایران را تقویت می یکی از مقامات داخلی کشورمان

محمدجواد ظریف به ناگاه و در حالی که وضعیت اقتصادي کشورمان عموماً ! جمهوري اسالمی

کنیم که به  افتخار می ما«: کند سامان است، توئیت می به دالیل داخلی و ناکارآمدي دولت نابه

هاي ضد  و بالفاصله پس از آن چند سلبریتی و رسانه» خاطر فلسطین تحت فشار هستیم

کنند به تبلیغ این موضوع که چرا باید به خاطر دیگران مردم ما تحت فشار  انقالب شروع می

ي در مند از اوضاع اقتصاد آیا این جمالت تالشی است براي قرار دادن مردم گالیه! باشند

هاي مورد نظر دولت یا در  گیر براي تصویب کنوانسیون مقابل نظام و فشار به مراجع تصمیم

شناسی و نداشتن ادبیات سیاسی دقیق  لوحی و عدم زمان ترین حالت نوعی ساده بینانه خوش

  !است

 !همیشه پاي سپاه در میان است                    ویژه       خبر ▼

اد با یک شرکت چینی، درصد باالي صید ماهیان جنوب که با مجوز دولت و قرارد

به تازگی . دادند، به شرکت مذکور واگذار شده است سالیان سال بومیان آن منطقه انجام می

برخی مشکالت به علت این صید و صیادي در منطقه رخ داده تا جایی که رئیس شیالت 

ازي خارج از کشور در حال هاي تصویري و مج کشور چند روز پیش اخراج شده و رسانه

شود که در صفر تا صد  طی این حمله نرم، به مخاطب القا می! فضاسازي علیه سپاه هستند

حضور شرکت چینی در جنوب ایران براي صید و حتی تأمین امنیت آنها و سرکوب کردن 

 !هاي جنوب، پاي سپاه در میان است ها در آب ها و بومیان به حضور چینی اعتراضات محلی

باره نقشه خبیث دشمنان جمهوري اسالمی علیه   اي در این هاي ماهواره هاي شبکه برنامه

! دهد و همچنین اینستاگرام و توئیتر و دیگر فضاهاي مجازي سپاه پاسداران را نشان می

البته بدیهی است قدم نهادن جمهوري اسالمی در گام دوم انقالب اسالمی، به کام دشمنان 

در این بین . هایی براي اختالل در ارکان جمهوري اسالمی دارند برنامهما خوش نیامده و 

همان نهادي که مسئول مستقیم حراست از انقالب . اند گذاشته سپاههم بنا را بر تخریب 

هاي دشمن در  سازي نقشه هاي انقالبی در بیان و خنثی رسد، رسانه به نظر می. اسالمی است

تر برعهده دارند و باید همچون سپري از ارکان نظام  گام دوم انقالب مسئولیتی سنگین

  .حراست کنند



   

  اخبار ▼

  !چه کسی نگران کشور است

 FATFمخالفان برجام، مانند مخالفان «: طلب گفته است سعید لیالز، اقتصاددان اصالح

طور نیست که  این. شان در انزواي ایران است نوانسیون پالرمو، منافع و مصالحو مخالفان ک

طلب  اگر بخواهیم بنا بر نظر این اقتصاددان اصالح» !سوزد ها می شان براي ارزش بگوییم دل

ـ از شمار دلسوزان حساب نکنیم، چه خوب  ـ برخالف واقعیت را FATFمخالفان برجام و 

مدعی دلسوزي کشور از هدررفت پنج سال و نیم عمر کشور  است آقاي لیالز به عنوان

ناپذیر امضا  توضیحات الزم را ارائه کند که با کدام توجیه، سند ضعیف برجام با عجله وصف

دستانه انجام شد، تعهدات  شد، تضمین الزم گرفته نشد، تعهدات ایران داوطلبانه و پیش

ون هزینه از آن خارج شد و دولتمردان طرف غربی بر زمین ماند، آمریکا به راحتی و بد

شان به جز فشار ایمیلی و توئیتر به جایی بند نبود و آقاي لیالز هم به مثابه یک  دست

  !بار بود دلسوز حامی این روند فاجعه

 !اختالفات ما با آمریکا تاکتیکی است

آنگال مرکل در نشست امنیتی مونیخ ضمن انتقاد از سیاست آمریکا، هشدار داد 

ن اند و ما اجازه کمک در ای هاي اقتصادي جهان در معرض خطر انهدام قرار گرفته زیرساخت

وي در واکنش به خواسته مایک پنس، معاون ترامپ براي خروج اروپا از ! زمینه را نداریم

کنند و  برجام با بیان اینکه آمریکا و اروپا در منطقه خاورمیانه هدف یکسانی را دنبال می

نشینی یکجانبه آمریکا از سوریه و خروج واشنگتن از  عقب: اختالفات تاکتیکی است، گفت

وي در توضیح این مسئله با . اي با ایران، آنها را از این هدف دور خواهد کرد توافق هسته

اي  نامه معتبر هسته آیا ملغی اعالم کردن تنها توافق: اي برجام، افزود اشاره به توافق هسته

ما که همانا مهار نقش مخرب و دشوار ایران است، که با ایران داریم، به هدف مشترك 

کمک خواهد کرد یا اینکه همین اهرم کوچک را حفظ کنیم و آن را به اهرم فشار در 

  هاي دیگر تبدیل کنیم؟ حوزه

  ها از وضع اقتصادي خود در آینده ناامیدي آمریکایی

هاي  بانک مرکزي آمریکا در نظرسنجی جدید خود از خانوار: نوشت» فاکس بیزینس«

ها انتظار دارند وضعیت  درصد آمریکایی 6/38نتیجه رسیده که تنها آمریکایی به این 

ترین سطح در دو سال  اقتصادي بهتري را در مقایسه با سال قبل تجربه کنند که پایین

همچنین بیشتر مشتریان بانک مرکزي آمریکا که در نظرسنجی . شود اخیر محسوب می

ی به اعتبارات با دشواري بیشتري کنند دسترس بینی می اند پیش اند، گفته شرکت کرده

ترین برآورد خود از اقتصاد این کشور  پیشتر بانک مرکزي آمریکا در تازه. مواجه شود

درصد کاهش  3/2درصد به  5/2بینی کرده بود، رشد اقتصادي سال آینده آمریکا از  پیش

بینی  شاند، پی کنندگان در نظرسنجی بانک مرکزي آمریکا گفته شرکت همچنین. یابد می

در  آنها در طول سال جاري از متوسط درآمد ها آنها این است که متوسط درآمد آمریکایی

 .تر باشد پایین 2017سال 

  تنها راه ایستادن در مقابل آمریکاستافزایش قدرت 

 سی که از وي بی مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار بی

هاي آمریکا را  اي، شرط آمریکا از ایران خواسته که قبل از هرگونه مذاکره هسته«: پرسید

ما به «: گفت» شمالی نگذاشتید؟  هایی براي کره شرط برآورده سازد، چرا چنین پیش

ما هر یک از این شرایط را که . ایم که شرایط اینها خیلی متفاوت است صراحت روشن کرده

اي دارد که به  کره شمالی امروز سالح دارد، سالح هسته. کنیم یمحقق شود، پیگیري م

این تهدیدي است که ترامپ گفته ما باید همین حاال و فوراً به آن رسیدگی . رسد آمریکا می

دهد، آمریکا تنها زبان زور و قدرت را  وگو و مواضعی از این دست نشان می این گفت  ».کنیم

مقابل آمریکا افزایش قدرت است، نه کوتاه آمدن در برابر فهمد و تنها راه ایستادن در  می

  !خواهیم بهانه را از سران کاخ سفید بگیریم آمریکا با این توجیه که می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر جهاد کشاورزي درباره افزایش قیمت گوشت قرمز و  ◄

گوشت قرمز به میزان کافی حتی بیش از : نحوه توزیع آن، گفت

. و این روند ادامه خواهد داشتسال گذشته وارد کشور شده 

محمود حجتی با بیان اینکه در توزیع گوشت قرمز مشکالتی، 

اساس تصمیم دولت و ستاد  بر: وجود دارد، افزود... مانند صف و

تنظیم بازار مقرر شد براي رفع این مشکل، گوشت قرمز به 

هاي کارگري،  صورت هدفمند توزیع شود و در اختیار تعاونی

 .قرار گیرد... هاي بازنشستگی و کري، اتحادیهکارمندي، لش

علوي، وزیر خارجه عمان بار دیگر با به رسمیت  بن یوسف ◄

شناختن رژیم صهیونیستی به مثابه یک کشور، مدعی شد 

گري براي نیل به صلح در خاورمیانه  مسقط در راستاي واسطه

» دویچه وله«وگو با خبرگزاري  او در گفت. کند تالش می

ها پیش اسرائیل را به مثابه یک کشور  ما از مدت: فتآلمان گ

ایم، هرچند  در میان کشورهاي خاورمیانه به رسمیت شناخته

  .کند اسرائیل در حال حاضر به این موضوع توجهی نمی

جمهور ترکیه از احتمال  طیب اردوغان، رئیس رجب ◄

عملیات نظامی مشترك این کشور با ایران و روسیه در 

وي . ها خبر داد به منظور مقابله با تروریست سوریه» ادلب«

ترکیه، ایران (هر آن امکان و احتمال عملیات مشترك «: گفت

هیچ مشکلی . با توجه به شرایط وجود دارد) و روسیه در ادلب

در این باره وجود ندارد و تدابیري براي آسایش، شادي و 

  ».توفیق مردم ادلب اندیشه شده است

اذعان کرد، رژیم » هاآرتص« روزنامه صهیونیستی ◄

صهیونیستی عضو غیر رسمی ائتالف عربی به فرماندهی 

: این روزنامه نوشت. عربستان سعودي در جنگ علیه یمن است

هاي اینترنتی صهیونیستی، تاجران سالح، کسانی که  شرکت

دهند، افرادي که از  هاي نظامی علیه تروریسم می آموزش

اند، همه   به کار گرفته شده گ در یمنکشورهاي دیگر براي جن

  .و همه شریک جنگ در یمن هستند

بینی انجام  بر اساس پیش: نوشت» تایمز استاتیستکس«وبگاه  ◄

انداز  در ارتباط با چشم المللی شده از سوي صندوق بین

میالدي، ایران در  2023و   2018هاي  هاي جهان در سالاقتصاد

  . رفته استبندي در جایگاه هجدهم قرار گ این رتبه

شرکت و  385طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه،  ◄

مؤسسه و بانک در بودجه وجود دارد که از این تعداد بالغ بر 

شرکت در  65به سر و  شرکت سر 144  شرکت سودده، 176
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 شماره صبح صادق منتشر شد هفتمینهشتصدوهشتادو

 :خوانید در این شماره می

در آغاز دهه پنجم انقالب اي  منشور مهم و راهبردي امام خامنه

شوي / پاه به شهادت زنده استس/ گام دوم انقالب؛ اسالمی

/ عبور از چریک پیر براي عبور از روحانی/ خورده ورشو شکست

 ...منطق رونمایی از شهر تولید موشک در اعماق زمین و

  


