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 ها در همه عرصهپیشگامی          روز حرف ▼

رسانی به  در روزهایی که سپاه با همه توان مشغول خدمت

هاي گلستان، لرستان و خوزستان است  زده استان مردم سیل

از خادمان ملت در لباس پاسداري  یو هر روز تصاویر گوناگون

از  يا هیانیدر ب دیکاخ سف، شود میدر فضاي مجازي منتشر 

 .خبر داد هاي تروریستی گروه فهرستسپاه در نام ر دادن قرا

این اقدام احمقانه دولت ترامپ که حتی از تشخیص زمان 

مناسب براي انجام این اقدام نیز عاجز است، از عمق کینه و 

نسبت به این مجموعه انقالبی حکایت  ها دشمنی آمریکایی

  . دارد

م رهبر حکیم توان در این کال راز این کینه و عداوت را می

دستگاه وسیع و «: وجو کرد و فرزانه انقالب اسالمی جست

سپاه، امروز یک دستگاه برجسته است در کشور؛ اگر   کاره همه

با دشمن است از لحاظ سیاسی، سپاه جلو است؛ اگر   مقابله

با دشمن است در میدان عملی و نظامی و عملیاتی،   مواجهه

داخل مرزهاي ما، داخل سپاه جلو است؛ اگر این دشمن در 

کوچه و خیابان ما است، سپاه جلو است؛ اگر این دشمن در 

تر در اطراف حرم حضرت  طرف نچند هزار کیلومتر آ

  )19/1/1398(» .است، باز هم سپاه جلو است) س(زینب

هاي تقابل با دشمن است که  این پیشگامی در همه عرصه

کرده است و ها را کالفه  در طول چهار دهه اخیر آمریکایی

 ها یرقصان گربهدانند که چنین  ها خود به خوبی می آمریکایی

 چرا که دشمنان! خواهد بردبه جایی نره براي سپاه 

توان براي مهار و انفعال و نابودي سپاه با همه هست  سال

  .اند اند، اما در همه ترفندها ناکام مانده تالش کرده

ین و تر این شوي تبلیغاتی جدید، اتفاقاً ضعیف

ترین اقدامی است که تنها از احمقی همچون ترامپ  مفتضحانه

آمریکا را در میان حامیان اروپایی خود بزند و  تواند سر می

حمایت رژیم صهیونیستی و چند . بیش از پیش تنها بگذارد

کشور مرتجع عربی که سالیان متمادي است از اقتدار سپاه و 

دستاورد ناچیزي است من انقالبی در هراسند، تنها مؤجوانان 

  !که براي کاخ سفید خواهد ماند

اما از آن سو صدور این بیانیه اعتبار سپاه را نزد ملت ایران 

جانبه فعاالن سیاسی با  دوچندان کرده و حمایت همه

هاي متفاوت از سپاه را به همراه داشته است و شرایط  گرایش

ملت جدید را به فرصتی براي افزایش همگرایی و وحدت ملی 

  . ایران حول حمایت از سپاه بدل کرده است

منت در همه  حضور بی ، برايمسیر برگزیده سپاه

رسانی به ملت، راز  هاي دفاع از کشور و خدمت عرصه

ماندگاري و جاودانگی و محبوبیت روزافزون آن است و 

  .پاسداران باید روز به روز در این مسیر بیشتر قدم بردارند

  

  !نسخه ثابت                               گزارش روز ▼

کند؛ آنگاه که  هاي جدید وضع می زمانی که ایاالت متحده علیه کشورمان تحریم

ها در کاخ سفید هستند؛ وقتی که  زمانی که دموکرات! آیند خواهان بر سر کار می جمهوري

رقی هاي آمریکا به همسایه ش جنگنده کند؛ آن روز که عراق لشکرکشی می بهپسر بوش 

کند؛ روزهایی که ایران به  کنند؛ آن زمان که قیمت نفت افزایش پیدا می ایران حمله می

اي را  ایم تروریسم منطقه اي دست یافته است؛ زمانی که توانسته آمیز هسته دانش صلح

شکست داده و دست باال را در منطقه داشته باشیم؛ آن هنگام که آمریکا از برجام خارج 

اال که ترامپ سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تروریست اعالم کرده، شده است و حتی ح

  !طلبان یک نسخه و راه حل مشترك دارند؛ مذاکره اصالح

 »چشم برابر در چشم«با درج تیتر » سازندگی«در این راستا و در روز گذشته، روزنامه 

 المللی، بین عرف برخالف و غیر معمول اقدامی در سفید کاخ«: در صفحه اول خود نوشت

: این روزنامه در ادامه توضیح داد ».داد قرار تروریستی هاي گروه لیست در را پاسداران سپاه

 بازي سان به ایران و متحده ایاالت میان هاي رقابت که است چهار دهه به نزدیک«

 نیز سومی ضلع حضور شاهد ضلع، دو رقابت جاي به آن جریان در که شده شطرنجی

 در گاه و کنند می بازي ایران زمین در گاه که اي فرامنطقه و اي منطقه انبازیگر هستیم،

 حاشیه در ایران استراتژیک نفوذ افزایش محصول ها رقابت این. متحده ایاالت زمین

روزنامه سازندگی بالفاصله بعد از این توضیح » .است آفریقا شمال و خاورمیانه فارس، خلیج

دیگر » شرق«مطلبی که  ».هاست تنش به دادن پایان راه تنها دیپلماسی،«: نویسد می

 تحلیلگران از بسیاري«: و نوشت به چاپ رساند صراحت بیشتري ابطلب  روزنامه اصالح

 برخی و بود خواهد آمریکا و ایران دیپلماتیک و سیاسی درگیري اوج جاري، سال معتقدند

 بهترین آتی، هاي ماه اتفاقاً ستا معتقد نگارنده اما دانند، می محتمل را نظامی درگیري نیز

گرا  آیا تجربه برجام و عمل به نسخه مذاکره که جریان غرب» ... .است ترامپ با مذاکره زمان

کند؟ اصرار این جریان  براي کشور تجویز کرد، براي کنار گذاشتن این پیشنهاد کفایت نمی

  براي وارد کردن یک خسارت محض دیگر به کشور چه دلیلی دارد؟

  !سپاه علیه ترامپ تصمیم حامیان تنها              ویژه خبارا ▼

هاي سیاسی آمریکا و  نظران و چهره که بسیاري از سران کشورها و حتی صاحب در حالی

به  »اي پی اس« عربستان دولتی اند، خبرگزاري اروپا با اقدام ترامپ علیه سپاه مخالفت کرده

 اضافه از سعودي عربستان«: نوشت کشور نای خارجه وزارت در مسئول مقام یک از نقل

 استقبال آمریکا دولت سوي از تروریستی هاي سازمان فهرست در ایران پاسداران سپاه شدن

 گامی را آمریکا تازه تصمیم نبرده، او از نامی عربستان خبرگزاري که منبع این ».کند می

 عربستان »مکرر« تۀخواس اقدام این است، گفته همچنین وي. است دانسته جدي و عملی

 پاسداران سپاه علیه آمریکا اقدام از هم بحرین این از پیش .است پوشانده عمل جامه را

 ترامپ، دونالد اولین کسی بود که از هم رژیم صهیونیستی وزیر نخست .بود کرده استقبال

  .کرد قدردانی آمریکا جمهور رئیس

  پیگیري رهبري از وزیر بهداشت درباره جمعیت

دهی مسئوالن به رهبر معظم انقالب  بهداشت درباره جلسه گزارش وزیر مکی،ن سعید

 آن و کردند صدا را بنده مهربانانه مسئوالن، با جلسه ختم از بعد: گوید درباره سیل اخیر می

 بهداشت وزارت که نقشی و کشور جمعیت پیرشدن درباره که را شان همیشگی  دغدغه

 نیز بنده. شدند متذکر باشد، داشته جمعیت یمنطق و درست رشد بحث در تواند می

 هاي دغدغه از یکی عنوان به بهداشت وزارت به ورود بدو از که کردم عرض شان خدمت

 کنیم ایشان تقدیم شاءاهللا ان که ایم کرده آماده را اي پروژه و پرداختم امر این به بنده ملی،

  .کنیم جلوگیري آینده در جمعیت رشد شدن منفی از بتوانیم آن شدن  اجرایی با تا

 



  

 اخبار ▼

 پخش مستقیم جلسات مجلس ضرورت ندارد

اي گفته  از نمایندگان نزدیک به دولت در مجلس به تازگی در مصاحبه» کاظم جاللی«

اینکه جلسات علنی از رادیو پخش شود، خوب است و قانونگذار در قانون اساسی براي «: است

سد، بر این مسئله تأکید کرده تا مبادا کشور به سمت آنکه صداي نمایندگان به مردم بر

استبداد حرکت کند؛ اما آن زمان هم فضاي مجازي نبود، اآلن رساندن صداي نمایندگان به 

او در » .شد آن زمان برقراري این ارتباط از طریق رادیو انجام می. ملت چندان دشوار نیست

ها تغییر کند، در عین حال باید یک بررسی  نامه در مجلس باید آیین«: کند ادامه تصریح می

انجام شود که ببینیم اآلن اصالً ضرورت دارد که مذاکرات در جلسات صحن از رادیو پخش 

دهند و خیلی  نشینند، گوش می بینیم که در جلسات غیرعلنی، نمایندگان منظم می می! شود؟

اما همین که جلسه علنی . بندي رسید جمعبه  یک موضوع شود روي هم با سرعت می

آید، مجلس  آیند، رادیو می آیند، فیلمبرداران می آیند، عکاسان می شود، خبرنگاران می می

گفتنی است، پیش از این نیز برخی دیگر از نمایندگان » .دهد ناگهان تغییر شکل می

  !موضوعاتی را درباره قطع پخش مستقیم مجلس عنوان کرده بودند

  م هیچ منفعتی براي ایران نداشتبرجا

رفتارهاي «: نوشت» بازي دوگانه اروپا«در یادداشتی با عنوان » اعتماد«روزنامه 

... هاي اروپایی در قبال جمهوري اسالمی ایران، نوعی سیاست بازي دوگانه است دولت

اجرایی  اکنون اسکلتی از برجام باقی مانده که از یک سو ایران تمامی تعهدات خود را در آن

اي ایران را از آنها  هاي غربی درباره تهدید هسته کرده و هرچند موفق شده است بهانه دولت

حاال ... بهره مانده است بینی شده در این توافق بی بگیرد، اما عمالً از منافع دیگر پیش

 اند که به جاي بهانه از دست رفته، مسئله برنامه ها دوباره از نو تصمیم گرفته اروپایی

اي جایگزین بهانه قبلی به کار  اي ایران را به عنوان بهانه موشکی ایران و مسئله نفوذ منطقه

نکته قابل تأمل اینجاست که این طیف همزمان با اذعان به بی دستاوردي برجام، » .گیرند

تصویب شود،  FATFبهانه را از آمریکا بگیریم و اگر  FATFمدعی است باید در موضوع 

  !شود ها رفع می و تحریم مشکالت بانکی

  رقیب نتانیاهو ادعاي پیروزي در انتخابات کرده است

 پارلمانی انتخابات در رأي اخذ شعب در گرفته صورت هاي نظرسنجی آخرین بر اساس

آي  صهیونیستی شبکه. دارند اي شانه به شانه رقابت گانتز بنی و نتانیاهو صهیونیستی، رژیم

 24 )i24( به آبی و سفید ائتالف صندوق، پاي برآوردهاي طبق حتماالًاست، ا داده گزارش 

 تصاحب را کرسی 27 نتانیاهو رهبري به لیکود حزب و کرسی 33 گانتز بنی رهبري

 به استناد با گانتز بنی اما نیست؛ رسمی و نداشته قطعیت آمار این هرچند. کرد خواهند

اند،  شده مدعی هم نیاهونتا طرفداران !است کرده پیروزي اعالم ها نظرسنجی همین

 اخیر، ساعات طی! رقباست بر لیکود حزب »آشکار غلبه« از حاکی شان مشاهدات

 مالمت انتخابات از نکردن استقبال دلیل به را این رژیم اتباع شدت به افراطی راستگرایان

 و کرده مراجعه گیري رأي شعب به نشینی، خانه یا تفریح به جاي اند خواسته آنان از و کرده

 . کنند مشارکت انتخابات در

  کند جمهوري اسالمی در برابر این تصمیم نابخردانه سکوت نمی

اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی مقارن با روز : رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح گفت

گیرد و از روي ضعف و استیصال این  پاسدار مورد غضب و خشم آمریکاي جنایتکار قرار می

خواند، جاي خوشحالی دارد؛ چراکه نشان  نقالبی و محبوب را تروریست مینهاد قانونی، ا

هاي انقالب اسالمی و  سال گذشته، در مسیر تحقق آرمان 40دهد سپاه پاسداران در  می

: سردار سرلشکر باقري تصریح کرد. حمایت از محرومان و مستضعفان گام برداشته است

یران در برابر این تصمیم نابخردانه سکوت قطعاً نظام مقدس و مقتدر جمهوري اسالمی ا

کند و متقابالً نیروهاي ارتش آمریکا در منطقه جنوب غرب آسیا موسوم به سنتکام را  نمی

 .تروریست قلمداد کرده و اگر دست از پا خطا کنند، با آنها برخورد قاطع خواهیم کرد

  

    

  کوتاه اخبار ▼

دولت معاون سیاسی وزارت کشور در » مرتضی مبلغ«◄ 

طلبان  گذاري اصالح اصالحات و عضو شوراي عالی سیاست

خواهند در قدرت بمانند، حرف  طلبان می اینکه اصالح«: گفت

طلبان براي خروج کشور از  نادرستی است براي اینکه اصالح

شرایط بحرانی رویکردي کامالً مردمی و ملی را دنبال کرده و 

عمل کردند و از  ها صرفاً براساس منافع جامعه در انتخابات

در . شان هم بود، پرهیز نمودند خواهی که حق هرگونه سهم

این (!) ».طلب وجود دارد طور تصادفی چند اصالح دولت نیز به

طلبان  فایده اصالح دهد همچنان تالش بی جمالت نشان می

براي جدا کردن کارنامه خود از عملکرد دولت اعتدال ادامه 

 !دارد

وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه با  مولود چاووش اوغلو،◄ 

: توان مشکالت را حل و عالج کرد، گفت اقدامات یکجانبه نمی

هاي  اقدام آمریکا در گنجاندن سپاه در فهرست سازمان

: وي افزود. ثباتی منطقه منتهی خواهد شد تروریستی به بی

فارس پیشتر پیشنهاد داده بود  یکی از کشورهاي عربی خلیج

هاي تروریستی گنجانده  ایران در فهرست گروه نیروهاي سپاه

جانبه بوده و  این تصمیم آمریکا یک: چاووش اوغلو گفت. شود

تواند نیروهاي مسلح یک کشور دیگر را  هیچ کشوري نمی

  . تروریستی اعالم کند

کننده قرارگاه کربال  سردار عباس یوسفی، معاون هماهنگ◄ 

وي . خاصی نداردشهر اهواز فعالً امن است و مشکل : گفت

سپاه، ارتش و همه نهادها در تالش هستند تا جریان : افزود

معاون . آب و سیل احتمالی در شهر را متوقف کنند

کننده قرارگاه کربال با تبیین آخرین وضعیت شهر  هماهنگ

شهر اهواز از نظر فیزیکی فعالً امن است، اما : اهواز، یادآور شد

  .بندها باشند ر وضعیت سیلهمه مسئوالن باید مراقب و پیگی

اي سابق   کننده ارشد تیم هسته وندي شرمن، مذاکره◄ 

جمهوري  آمریکا درباره اقدام اخیر دولت دونالد ترامپ، رئیس

این کشور مبنی بر گنجاندن نام سپاه پاسداران انقالب 

عمالً سودي نخواهد : اسالمی ایران در فهرست تروریسم گفت

کردن یک نهاد نظامی   ی اعالمداشت؛ چرا که با تروریست

ویژه در کشور همسایه ایران،    خارجی، نظامیان خود را به

  .انداختیم یعنی عراق به مخاطره 

دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ◄ 

باید منتفی شود؛ «: گفت FATFواکنش به سرنوشت تصویب 

اصالً  FATF. ندشو زیرا هر قدر ما کوتاه بیایم اینها پرروتر می

در . پردازند ها ندارد، اما به آن می ربطی به موشک و این حرف

اند نباید موشک بسازیم و حتی  همین بیانیه اخیر علیه ما گفته

  ».کنند هاي ما دخالت می در برد موشک

جمهور روسیه با اشاره مستقیم به  والدیمیر پوتین، رئیس◄ 

: ورها، عنوان داشتهاي اعمالی آمریکا علیه برخی کش تحریم

کند، مشروع  هایی که شوراي امنیت اعمال می فقط تحریم

  .ها مشروعیت ندارد است و دیگر تحریم

  
  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(صیرت و ب) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


