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 تر شد سپاه محبوب          روز    حرف ▼

جنگند،  کنند، شجاعانه می پاسداران آگاهانه انتخاب می«

شرمانه  شوند و بی کنند، مظلومانه شهید می غریبانه زندگی می

اي است که این روزها  این جمله» .گیرند مورد توهین قرار می

ماعی اجت هاي رسان ها و پیام به نقل از شهید بهشتی در شبکه

هایی از دو لباس  شود و در کنارش عکس دست به دست می

لوله خورده و دیگري گلی شده است ـ که یکی گ سبز سپاه

شان یا خونی است  ا لباسه این سپاهی«ه با این جمله که ارهم

» سیل خدمت«همزمان شدن  .شود منتشر می »یا گلی

سوي  زپاسداران انقالب اسالمی با تروریستی نامیدن سپاه ا

کاخ سفید نوعی خودزنی سردمداران آمریکایی بود؛ زیرا در 

رسانی به  مشغول کمک جاي، جاي کشورزمانی که سپاه در 

زدگان است و بیشترین ارتباط بین سپاه و مردم ایجاد  سیل

شده، مورد حمله روانی از سوي یک کشور تروریستی قرار 

سپاه گیرد؛ در چنین شرایطی برخالف گذشته که همیشه  می

  .آید فدایی ملت بوده، ملت براي حراست از سپاه جلو می

 دورهتوان گفت از زمان آغاز طرح کاخ سفید علیه سپاه  می

اي همراه با  جدیدي براي سپاه پاسداران آغاز شده است؛ دوره

چنین پشتوانه . اقتدار و با پشتوانه حداکثري ملت و مسئوالن

ز به اوج قدرت خود ناپذیري، امرو عظیم و قدرتمند و خدشه

اي که آمریکا به جز سپاه هماورد دیگري  رسیده است؛ به گونه

بیند؛ این در حالی است که سردار سلیمانی،  براي خود نمی

: ها پیام داده است فرمانده نیروي قدس سپاه به آمریکایی

  ».نیروي قدس به تنهایی حریف شماست«

ن اهدافی که تری سپاه پاسداران انقالب اسالمی یکی از مهم

و مقاومت در مردم مظلوم و  کند، ایجاد بیداري دنبال می

و عملکردهاي  رویکردها نسبت به جهان و آزادیخواهان منطقه

مستکبران و کشورهاي طغیانگري چون  ظالمانه و زورمندانه

هاي گذشته ترویج  آمریکا و رژیم صهیونیستی است و در سال

برد ضدطاغوتی امام اي که از بیانات و راه چنین اندیشه

نشئت گرفته است، ضربات دردناکی به آمریکا و ) ره(خمینی

هاي آمریکا از قدرت  حامیان او در منطقه وارد کرده است و ناله

  .سپاه همه جهان را بیدارتر خواهد کرد

برخی ضد انقالبیون فراري و پادوهاي داخلی که روزگاري 

ودند، پس از هراسی به دنبال کسب اعتبار ب از طریق سپاه

در حمایت از سپاه مواجه  پوالدین ملتها تالش با سد  سال

اند؛ این جریان ضد  و امروز بیش از گذشته مفتضح شده  شده

هاي محکمی خورده بود، اکنون با  انقالبی که از سپاه سیلی

بار آمریکا علیه سپاه اندك اعتبار خود را نیز از  رفتار حماقت

 .دست داد

  

 

 

  
 !ماجراي یک خبر                                   روز گزارش ▼

اظهارات  از ویژه خبري ،فروردین ماه به نقل از منابع آگاه 18در » ها اخبار و تحلیل«نشریه 

که  ره نقش انگلیس در کشور منتشر کردنژاد در حلقه نزدیکانش دربا عجیب محمود احمدي

هاي محفلی اطرافیان خود  در برخی از نشستنژاد  محمود احمدي«: در بخشی از آن آمده بود

وي مدعی است، تمام مسئوالن نظام براساس . کند حضور یافته و مواضع تندي را مطرح می

یا وابسته به انگلیس هستند یا انگلیس به صورت مستقیم یا با ! اند خط انگلیسی حاکم شده

ات گذشته و حتی وي همچنین مدعی است، در اتفاق! کند واسطه آنها را مدیریت می

اما این خبر بالفاصله با واکنش » !اند ها پشت پرده بوده گیري انقالب هم انگلیسی شکل

رو شد و وي در صفحه شخصی خود در  نژاد روبه عبدالرضا داوري، از نزدیکان محمود احمدي

ت هاي زیرمجموعه آن علناً دروغ ببافند و تهم در شأن سپاه نیست که سایت«: این باره نوشت

بزنند، به این دوستان بگویید که پاسداري از انقالب اسالمی تنها از مسیر صداقت، انصاف و 

از روحانیون نزدیک به » فر عباس امیري«؛ اما اینجا پایان ماجرا نبود و »مروت میسر است

وي در واکنش به این مسئله در  در دوره جمهوري ریاست مسئول فرهنگی نهاد و نژاد احمدي

بنده خودم در این . سالم برادران عزیزم«: منتشر شد، نوشت» نیوز انصاف«که در اي  نامه

جلسه در ولنجک حضور داشتم و بدتر از موارد فوق را گفتند و به دلیل توهین ایشان آن 

. چه جور موجودیه. اکبر از انسان اهللا. جلسه را ترك کردم و مقدمه قطع ارتباطم با ایشان شد

مان  الشأن مان کند و به فکر دعاي پیامبر عظیم رش به عرش برسه، خدا رحمتونه از ف انسان می

ایشان . فرمایند که الهی ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابداً هاي شب دعا می افتیم که نیمه می

سابقه  جمهوري و رد صالحیت بی بعد از نهی ارشادي حضرت آقا براي کاندیدا شدن ریاست

ها کینه عجیبی از نظام و مقام معظم  نفر فقها و حقوقدان 12راي شوراي نگهبان به اتفاق آ

اخبار و «فر که خبر درج شده در نشریه  فراتر از پاسخ عباس امیري »!رهبري گرفته است

وي در . بود 96مشایی در اسفند ماه  کند، اقدام عجیب اسفندیار رحیم را تأیید می» ها تحلیل

بل سفارت انگلیس و با ادعاي اعتراض به بازداشت حمید انگیز با حضور در مقا اقدامی حیرت

! بقایی حکم صادره براي بقایی را آتش زد و مدعی شد این حکم یک حکم انگلیسی است

اي منتشر  نژاد در اعتراض به دادگاه مشایی و بقایی، بیانیه احمدي محمودهمچنین شخص 

در این بیانیه موضوع «: نویسد یح آن میهاي وابسته به وي در توض کرد که پایگاه بهار از پایگاه

دخالت انگلیس در امور ایران مطرح و تصریح شده است؛ اگر ریگی به کفش ندارند، متن 

هاي وزیر خارجه انگلیس در سفر اخیر به تهران را منتشر کرده و  مذاکرات و توصیه

   ».ها را علنی برگزار کنند رسیدگی

ها را  نهنان این اظهارات را تکذیب کرده و رسانژاد همچ البته نزدیکان محمود احمدي

  !ها ادامه دارد کنند و روند تأیید و تکذیب تهدید به شکایت می

 !ها خواهی آغاز باج                                   ویژه    خبر ▼

طلب درباره همبستگی و وحدتی که در ماجراي حمایت از  فعال اصالح» عباس عبدي«

به نظر من این «: اي سیاسی کشور و نهادهاي ملی ایجاد شده، گفتسپاه بین نیروه

طرفه  همبستگی چندان پایدار نخواهد بود، چون ناشی از یک فشار بیرونی و فعالً نیز یک

بنابراین چنین رفتاري یک امر موقتی است و دیر یا زود به همان جایگاه خود باز . است

شود، در  سپاه نیز نسبت به انتقاداتی که از آن میگردند، مگر در یک صورت؛ آن هم اینکه  می

رفتار خود تجدیدنظر کند و این همبستگی یک زمینه عینی و واقعی پیدا کند که موجب 

سخنگوي حزب کارگزاران در یادداشتی در » حسین مرعشی«همچنین ! »تداوم آن شود

در مقابل : پاه، نوشتهاي گوناگون از س هاي جریان با اشاره به حمایت» سازندگی«روزنامه 

هاي  اي که دولت، گروه تهسپاه نیز پاسخی را براي حمایت وسیع و گسترده و شایس

  .اند، ارائه دهد اجتماعی و آحاد مردم داشتهـ سیاسی

  



    
 

  اخبار ▼

 زدگان تأکید رهبر معظم انقالب بر حل مشکالت سیل  

جمهور براي برداشت از  رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست مجوز رئیس

هاي اخیر،  هاي ناشی از خسارات سیل صندوق توسعه ملی به منظور تأمین بخشی از هزینه

هاي وارده بر کشاورزان  هاي مالی سنگین سیل، به ویژه خسارت با تأکید بر جبران خسارت

گر هاي دی استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه«: تأکید کردند

هایی، همچون پنج درصد مقرر در  شود دولت سریعاً از محل ممکن است؛ لذا تأکید می

هاي  ردیفجایی در  جابه عمومی کشور براي جبران خسارت حوادث غیرمترقبه،  بودجه

ها و تسهیالت بانکی اقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه پس از  هاي عمرانی، بیمه بودجه

بندي وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب خواهد  جمع

  ».بود

  !ها انتظار بازگشت دموکرات

از آنجایی که «: نوشت» اوندداوود هرمیداس ب«در سرمقاله خود به قلم » آرمان«روزنامه 

ها حساب  جمهوري آمریکا در پیش است و دموکرات سال آینده میالدي انتخابات ریاست

روانچی که خود از  اند، فرستادن شخصی مثل آقاي تخت اي روي آن باز کرده ویژه

ل تواند موضع ایران را در سازمان مل کنندگان توانمند است، می گذاران برجام و مذاکره پایه

در جهت حقانیت ایران در موضوع برجام و نقض آشکار این توافق از سوي دولت فعلی 

قبالً نیز وزیر خارجه آلمان به آقاي ظریف گفته بود که اگر . آمریکا بسیار محکم کند

ها پیروز  ایستادگی کنید تا دوره چهار ساله ترامپ پایان یابد و در دوره بعدي دموکرات

ها به برجام پایبندي دارند و خود با ایران و کشورهاي اروپایی به شوند، بدین علت که آن

این در . »توافق برجام رسیدند، قطعاً به این توافق و انجام تعهدات خود باز خواهند گشت

آمریکا در همان زمان  کراتو دمو جمهور سابق رئیس» باراك اوباما«حالی است که اگر 

متیازات اقتصادي، کنار گذاشتن توانایی موشکی و شرط برخورداري ایران از ا«: گفته بود

  ».اي است متوقف کردن اقدامات منطقه

  گیرد اي عربستان را می اگر ما نباشیم، ایران دو هفته

ارزد؛ نبرد کنگره و آینده  اي که به جان دادن می قله«منتشر شده   بر اساس کتاب تازه

، »پالیتیکو«نگاران نشریه  از روزنامه» جیک شرمن«و » آنا پالمر«نوشته » آمریکاي ترامپ

اي خصوصی با حامیان ملی حزب  ترامپ در سپتامبر سال گذشته میالدي در جریان جلسه

. به عربستان سعودي داشته است 2017خواه، سفري را یادآوري کرده که در سال  جمهوري

ارتش ما برود، ایران پادشاه، اگر ما بریم، اگر «: او در این دیدار به پادشاه سعودي گفته است

] گذاري سرمایه[تریلیون دالر اینجا  2شما فقط . گیرد شما را می] کشور[اي  دو هفته

 4ما براي محافظت از شما . دارید 747] هواپیماي شخصی بوئینگ[اما همه شما . اید کرده

 قبالً«: پادشاه هم گفت» .شویم خارج می] از عربستان[خواهیم، وگرنه  میلیارد دالر می

میلیارد  4دانم، متأسفم، اما ما  بله، می«و من گفتم » .فهمم چنین چیزي اتفاق نیفتاده، نمی

  .ها، آنها را کودن توصیف کرده است وي سپس در اشاره به سعودي» .خواهیم دالر می

  1397نرخ بیکاري در سال 

 1/0دي دهد، نرخ بیکاري با رش نشان می 1397نتایج طرح آمارگیري نیروي کار در سال 

تعداد جمعیت بیکاران کشور . درصد رسیده است 12به  1396درصدي در مقایسه با سال 

نفر گزارش شده است که این تعداد در  796هزار و  260، سه میلیون و 1397در سال 

ها نشان  بررسی. نفري را تجربه کرده است 555هزار و  95رشد  1396مقایسه با سال 

 2/7مربوط به استان سمنان با نرخ بیکاري  1397در سال  دهد، کمترین نرخ بیکاري می

هم به استان کرمانشاه با نرخ بیکاري  97بیشترین نرخ بیکاري در سال . درصد بوده است

استان کشور از میانگین نرخ بیکاري در کل کشور  14نرخ بیکاري در . رسد درصد می 7/18

  .تر بوده است ي در کل کشور پاییناستان کشور از میانگین نرخ بیکار 17باالتر و در 

  
  

  کوتاه اخبار ▼

ساله یک شهر کوچک در  37شهردار » پت بوتیگیگ« ◄

ایالت ایندیانا به طور رسمی نامزدي خود را براي انتخابات سال 

اعالم کرد و در اولین سخنرانی رسمی خود از سیستم  2020

م این توانیم بگویی ما نمی: الکترال کالج انتقاد کرد و گفت

سیستم دموکراسی حداکثري است؛ چرا که تنها در طول عمر 

ام که الکترال کالج رأي و نظر مردم  من، دو بار شاهد بوده

او که از ژانویه تمایل خود را براي . آمریکا را کنار زده است

نامزدي در انتخابات نشان داد، در مدت کوتاهی توانسته خود 

. و برنی سندرز قرار بگیردرا باال بکشد و بعد از جو بایدن 

گرا  گفتنی است، بوتیگیگ به طور علنی گفته است همجنس

 .است

دهد، از بین کسانی که  نتایج یک نظرسنجی نشان می ◄

نامناسب «درصد  6/58اند،  زدگان کمک نکرده تاکنون به سیل

ترین علت کمک نکردن به  خود را مهم» بودن وضعیت مالی

اند در روزهاي  درصد نیز گفته 4/17 .اند زدگان اعالم کرده سیل

اند  درصد هم اعالم کرده 9/18آینده کمک خواهند کرد و 

زده برسد؛ در این میان  ها به مردم سیل مطمئن نیستند کمک

  .اند درصد افراد به دیگر موارد اشاره کرده 1/5

هاي بازرگانی و دولتی رژیم  هیئت متشکل از شخصیت ◄

ه منظور کنفرانسی بازرگانی به بحرین صهیونیستی که قرار بود ب

هاي مربوط به مسائل  بروند، سفر به این کشور را در پی نگرانی

 لغو حضور در این نشست پس از آن صورت. امنیتی لغو کردند

هاي  شخصیت از کشورش میزبانی بحرین پارلمان که گرفت

  .صهیونیستی در نشست کارآفرینی را محکوم کرد

عضو شوراي » عید عماش الکربولی«ز اسپوتنیک به نقل ا ◄

هاي اطالعاتی بیانگر آن است  گزارش: استانداري االنبار نوشت

سرکرده داعش در صحراي االنبار واقع » ابوبکر البغدادي«که 

البغدادي در خاك سوریه . در غرب عراق پنهان شده است

تحت محاصره درآمد و مجبور شد به یک مکان امن فرار کند 

  .آمد به شمار میترین مکان امن  نبار نزدیکو صحراي اال

االسالم والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه در  حجت ◄

دیدار اعضاي کمیسیون قضایی مجلس شوراي اسالمی عنوان 

از (نامه قانون رسیدگی به اموال مسئوالن  کرد کار تدوین آیین
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